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Apresentação
Apresentamos os anais do 16º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Doce, ocorrido entre os dias 03 a 05 de
outubro de 2018. Neste volume, apresentamos os resumos dos simpósios
temáticos realizados.
Este simpósio, que ocorre anualmente desde 2003, constitui um espaço
para o diálogo e a socialização da produção acadêmica e científica empreendida na universidade, e/ou por seus atores em parceria com outras
Instituições de Pesquisa e Ensino Superior.
Com a certeza de que a pesquisa é indispensável para a formação acadêmica e para o fomento dos processos de desenvolvimento das ciências, em
2018, o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale chegou
a sua 16ª edição, tendo como tema central “A (Re) invenção do presente: condição humana, natureza, tecnologia e sociedade”. O evento reuniu
cerca de 600 participantes entre professores, alunos, egressos e parceiros
que tendo as questões da contemporaneidade como objeto de estudos, refletiram e discutiram produções científicas que versavam sobre a condição
humana, a natureza, a tecnologia e sociedade.
A realização ininterrupta do evento, o aumento exponencial de participantes ao longo dos anos, incluindo inscritos de outras Instituições de Ensino
Superior (IES) de Governador Valadares e região, Minas Gerais e Espírito
Santo, e também do exterior, é uma prova da qualidade e do reconhecimento da UNIVALE como universidade e do seu compromisso com o desenvolvimento loco regional. Assim, o 16º Simpósio de Pesquisa e Iniciação demarca a consolidação do fomento dado à pesquisa pela UNIVALE e
do espaço para divulgação das produções acadêmica.
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Aproveitamento de resíduos de compostagem
Márcio José Gomes de Figueiredo Lázaro Mendes de Souza Bastos, Mateus Pitanga Fernandes, Ygor Gonçalves Aguiar, Maykon Dias Cezário
(orientador).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: adubo orgânico, compostagem, hortaliças, agronomia.
Introdução: O campus possui como principal fonte geradora de resíduos
orgânicos as cantinas, onde são elaboradas mais de 900 refeições diariamente. Outra fonte importante é poda do jardim, haja vista que o campus
possui extensa área coberta de gramínea. Objetivo: Produção de hortaliças
e através do adubo orgânico. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa experimental, qualitativa e quantitativa. O local escolhido para a construção
da leira de compostagem será na área da fazenda experimental do campus 2. Os resíduos orgânicos como cascas de frutas e sobras da refeição
serão pesadas em balança digital e o valor aferido registrado em planilha
manual e posteriormente em planilha eletrônica. A leira de compostagem
será montada com cobertura vegetal proveniente da poda de grama do
jardim do campus 2 da Univale, intercalando com os resíduos orgânicos
oriundos do refeitório. A leira de compostagem será revolvida duas vezes
por semana e manualmente para que haja uma maior aeração da mesma.
Resultados: Em média, são produzidos 100 Kg de sobra de alimentos diariamente, que misturados com a poda de grama formarão 3 leiras de monitoramento. Estimasse que deixem de ir para o lixão da cidade 3 toneladas
mês de resíduos que serão transformados em adubo orgânico. Conclusão:
A compostagem além de vários benefícios pode também gerar empregos e
acabar com a fome de milhões de brasileiros evitando o desperdício e reaproveitando os alimentos. Ponto de vista agronômico, este processo tem
uma grande importância, pois uma quantidade considerável de nutrientes
estará retornando para o solo na forma mineral e orgânica, proporcionando
melhorias químicas, físicas e biológicas.
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Horto Botânico Medicinal
Camila Gualberto Faria, Aluísio Pedra, Maria Glaucia Gonçalves, Camila
Verônica, André Santana, Maykon Dias Cezário (orientador)
Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: cultivo de espécies vegetais, plantas medicinais, utilidade pública, educação em saúde humana.
Introdução: O Horto botânico medicinal é um espaço de cultivo e manejo
de espécies vegetais para fins medicinais. É uma prática antiga desenvolvida pela humanidade desde os tempos imemoriais. De acordo com dados
da OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 80% da população
mundial já fez ou faz uso de plantas medicinais, fator esse que motivou
a difusão cada vez maior de estudos e pesquisas no meio acadêmico e no
conhecimento popular, proporcionando assim, a aplicação de suas descobertas em diversas áreas do conhecimento, em termos teóricos e práticos,
promovendo uma consolidação e aceitação substancial nos últimos tempos. Objetivo: Analisar a importância que tem o Horto botânico medicinal. Ampliar o número de espécies a serem estudadas, com a intenção de
difusão do conhecimento das plantas e ervas medicinais embasadas cientificamente e a sua complementação para o uso de medicamentos. Metodologia: Pesquisa com abordagem qualitativa baseada em um levantamento
bibliográfico. Ampliação do Horto botânico através do plantio de aloe arborescens (babosa), mentha spicata (hortelã verde), helianthus annus (girassol), psidium guajava (goiabeira), matricaria chamomilla (camomila) e
passiflora edulis (maracujá). Resultados: A pesquisa apontou o entendimento do Horto Botânico medicinal e seu uso, sendo fator de soma para a
comunidade na forma de utilidade pública, tratando, prevenindo e curando
doenças. Conclusão: De acordo aos estudos e pesquisas, o cultivo e desenvolvimento do Horto proporciona aos pesquisadores e à comunidade
resultados gratificantes e positivos, pois promove a prevenção, educação
em saúde humana e cidadania inserindo os conhecimentos acadêmicos no
meio social. Apoio: UNIVALE.
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Importância da cama de aviário para o bem-estar animal e sua produção
Camila Gualberto Faria, Aluísio Pedra, Maria Glaucia Gonçalves, Camila
Verônica, André Santana, Maykon Cezário Dias (orientador)
Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: conforto animal, ambiente de alojamento, bem-estar no
aviário.
Introdução: O bem-estar é um dos assuntos mais discutidos atualmente
na produção animal. É crescente a convicção dos consumidores de que os
animais utilizados para produção de alimentos devem ser bem tratados.
Com os estudos aprofundados em relação ao bem-estar, tem se concretizado que a produção vem aumentando conforme o animal se sinta mais
confortável. Sendo assim, conforme a qualidade do local onde está instalado, o alimento que é oferecido, a temperatura, umidade, higiene, enfim,
tudo isso influencia diretamente na produção dessa ave. A cama de aviário
é extremamente importante para o seu conforto cama tendo como objetivos impedir o contato direto dos animais com o piso, promover a absorção de água e incorporar fezes e penas. Objetivo: Analisar a importância
que a cama de aviário tem para uma melhor produção das aves de corte e
poedeiras. Metodologia: Pesquisa com abordagem qualitativa em um levantamento bibliográfico. Resultados: Em locais onde as camas recebem
a higiene necessária e são feitas de materiais propícios para o bem-estar da
ave, foi analisado que a produção de ovos das poedeiras aumentou cerca
de 40%, assim como nas aves de corte que teve aumento de peso até o
abate de 22%. A tecnologia desenvolveu um corredor embaixo da cama
que faz com que os excretos sejam direcionados a um tubo e assim sirva
de adubo para outro segmento. Conclusão: Com os estudos que se possui
acesso na atualidade, é conclusivo que a diferença entre os aviários que
adquiriram a ideia do bem-estar como algo positivo e consequentemente
lucrativo, é gritante. Assim, além do animal ter uma vida plena, saudável,
e agradável, ainda há maior lucratividade nesses locais. Os animais não
são vistos apenas como um negócio para o sustento, mas sim como seres
vivos que necessitam de cuidado e condições específicas para se sentirem
bem e produzirem de acordo. Apoio: UNIVALE.
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Piscicultura em pequena escala para agricultura familiar.
Maycon Douglas F. Dias, Bruno de Oliveira, Deivison Gardone, Lívia
Nick Fontes, Maykon Dias Cezário (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: alevinos, peixes, qualidade da água.
Introdução: A piscicultura pode ser praticada em combinação com a agricultura, a criação de gado e as práticas de irrigação, conduzindo, desse
modo, a uma melhor utilização dos recursos locais e, em última instância, a um aumento de produção e de lucros líquidos. Objetivo: Contribuir
com a melhoria da renda das propriedades rurais através do levantamento
e apontamento das vantagens da otimização dos espaços das fazendas.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica em que se observou os fatores primordiais para a tomada de decisão da implantação do sistema em propriedades agrícolas. Resultados: Afim de otimizar o espaço disponível
na propriedade, utilizando técnicas encontradas na literatura, tais como,
dimensionamento do poço de 10x10x1,0 (100m3) e utilizando lona para
diminuir perda de água por infiltração há consequentemente melhor controle da qualidade da água e controle visual dos peixes. Após o tanque
pronto a escolha dos alevinos requer um manejo quanto a quantidade e
peso dos mesmos antes da soltura. A correta nutrição, e o manejo ideal dos
peixes como: monitoramento da curva de ganho de peso, sanidade, taxa de
mortalidade, monitoramento da qualidade da água para uma carne de melhor qualidade. O controle de gastos financeiros, são de suma importância
para a obtenção de uma melhor visualização da rentabilidade da atividade.
Conclusão: Conclui-se então que, a piscicultura é uma atividade de fácil
manejo e que suas técnicas se aplicam para pequenos, médios e grandes
produtores, o que gera uma renda extra ao pequeno produtor ou até mesmo
uma fonte de renda única para médio e grande produtor, a carne de peixe
é uma alternativa pois pode ser vendida para bares, restaurantes, supermercados ou até mesmo ao consumidor final que procura por carne mais
fresca e de melhor qualidade.
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Fertirrigação em pastagem
Maycon Douglas F. Dias, João Pedro de Arruda Menezes, Priscila Aparecida Pereira Alves, Leonardo Miranda, Lorhainy Paulo, Maykon Dias
Cezário (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: adubação, forrageira, irrigação.
Introdução: Na fertirrigação, os nutrientes diluídos na água são aplicados de forma a infiltrar no solo, predominando a absorção radicular e
não foliar. Tradicionalmente na região de Governador Valadares não há
o costume de adubação em pastagem, e essa prática interfere diretamente
na produtividade das pastagens. Objetivo: Verificar os benefícios da utilização da fertirrigação nas pastagens para melhorar a produção através
das publicações envolvendo o tema. Metodologia: Foi feito uma pesquisa
bibliográfica sobre a utilização da fertirrigação em pastagens, suas vantagens e desvantagens, e dificuldades de implantação e manutenção do
sistema, além da conscientização do produtor rural para utilização desta
técnica. Resultados: A grande vantagem desse sistema é a possibilidade de variar as quantidades e fontes de nutrientes a serem aplicadas, de
acordo com a menor ou maior demanda das forrageiras em relação a suas
fases de crescimento e desenvolvimento. O dejeto, que seria dispensado
em outros locais, servirá de adubo para a cultura, que estará mais uma vez
economizando e aumentando o seu nível de produção. O produtor consegue reduzir os gastos com adubação química, além de promover aumento
na produção e a sustentabilidade do meio ambiente, com a destinação correta de material orgânico. Conclusão: Fertirrigação é fundamental quando
a estiagem chega ao ápice e o pasto demora em apresentar condições de
servir de alimento para o gado. Porém, para que todas as vantagens da
fertirrigação ocorram é necessário muito planejamento, assim diversos benefícios para quem vive no campo serão obtidos.
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Horticultura como terapia para idosos.
André Santana, Maykon Dias Cezário (orientador)
Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: interdisciplinar, terceira idade, horta terapêutica.
Introdução: A agricultura orgânica é uma vertente agrícola que proporciona um entendimento aprofundado sobre o cultivo de vegetais, entre
eles as hortaliças. Nesse contexto as oficinas terapêuticas, por meio da
formação de hortas permitem que as pessoas tenham um contato direto
com a terra podendo aprender técnicas de manejo. Dessa forma, as oficinas podem exercer um papel primordial como elemento terapêutico aos
idosos. Objetivo: Avaliar as relações de acadêmicos e idosos, a troca de
conhecimentos e experiências através do relato de caso no Centro de atendimento interdisciplinar em Geriatria e Gerontologia da Univale (CAIGE)
- MG. Metodologia: O projeto de extensão foi e vem sendo realizado por
meio de assessorias técnicas, orientações individuais e coletivas através de
oficinas semanais. Uma horta terapêutica foi formada por alunos e idosos
participantes do projeto, além de dos professores envolvidos. Resultados:
Vem ocorrendo a inserção do conhecimento acadêmico na comunidade,
com foco a terceira idade, usando a ferramenta pedagógica de práticas de
plantio e manejo de horta orgânica. Há a integração das partes, tornando
um exercício prático de técnicas e relações pessoais para o extensionista e
a contribuição de qualidade de vida para os idosos. Conclusão: O exercício da atividade tem proporcionado experiências de suma importância para
os acadêmicos envolvidos, pois, as vivências práticas de relações com os
diversos tipos de pessoas, os diversos ambientes de trabalho, são todos
fatores de soma para a aquisição de experiências, tornando o extensionista
mais seguro na tomada de decisões quando tornar – se um profissional.
O projeto e as ações do curso de Agronegócio no CAIGE proporciona
um momento de diálogos acerca do tema e de outros que venha a surgir
nos momentos de trabalho com os idosos, fazendo com que os mesmos
sintam-se bem e tenham a consciência de que estão contribuindo para uma
vida com mais qualidade individuais e coletivas. Apoio: UNIVALE.
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Ações extensionistas do curso de Agronegócio no Morro do Carapina.
André Santana, Maykon Dias Cezário (orientador)
Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: extensão, horta, Carapina.
Introdução: O Projeto de Pesquisa e Extensão Periferia Central, um estudo sobre a mobilidade urbana e os aglomerados no morro do Carapina,
se propõe a promover ações que promovam a qualidade de vida dos moradores. Sendo interdisciplinar objetiva por meio do curso de Agronegócio
promover ações sociais voltadas para a melhoria da qualidade alimentar da
população com possibilidades de geração de renda para as comunidades
envolvidas. Objetivo: O presente trabalho se propôs a avaliar as primeiras
percepções e levantamento da ação do curso de Agronegócio na comunidade por meio do fomento da horta comunitária. Metodologia: A metodologia de trabalho do projeto de extensão consiste em visitas técnicas onde
há o contato direto dos alunos extensionistas com a comunidade envolvida. Nas visitas realizadas até o momento já teve início da construção de
uma horta comunitária. Resultados: O projeto gerou a convicção de que
as orientações técnicas sobre o manejo foram absorvidos, fixados e estão
sendo aplicados por parte dos envolvidos e observa-se que os mesmo estão
motivados a produzir, tanto para consumo próprio, quanto para comercialização. A comunidade local que recebe o projeto tem recebido o projeto
com boa aceitação, porém poucos membros têm participado. Conclusão:
A presente atividade tem proporcionado uma excelente maneira de formação técnica para o extensionista, pois o mesmo está usando a teoria na
prática, além de também estar aprendendo a lidar com as diferenças, no
que diz respeito a relações pessoais. Apoio: UNIVALE
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Estratégia de Saúde da Família: padrão de utilização dos serviços de
saúde de idosos
Jorge Nícolas Ferreira Coelho, Fabiola Gomes de Brito, Marileny Boechat
Frauches, Suely Maria Rodrigues (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras chaves: Estratégia de Saúde da Família, Indicadores de Saúde,
Utilização dos Serviços de Saúde, Idosos.
Introdução: O número de idosos tem aumentado em relação a outros grupos etários nos últimos anos na população brasileira. Este fato tem ocasionado maior demanda ao Sistema Único de Saúde para atender esta população. Objetivo: Identificar o padrão de utilização dos serviços de saúde
de 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 utilizou
uma abordagem quantitativa. Participaram da pesquisa 380 idosos, com
60 anos ou mais, de ambos os sexos, fisicamente independentes e com
função cognitiva preservada. Foi utilizado um inventário sociodemográfico para a coleta dos dados onde as variáveis incluídas foram: idade, sexo,
situação conjugal, renda mensal individual e familiar, escolaridade, vivência familiar; número de consultas médicas realizadas na ESF, número de
doenças referidas e número de medicamentos utilizados diariamente (nos
últimos seis meses). A análise dos dados foi realizada por meio do software SPHINX. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da UNIVALE sob o Parecer CEP 1.369.210. Resultados: A maioria dos entrevistados (69,2%) era do sexo feminino e 45,8% casados. Em
relação a moradia 92,4% vivem com esposa (o) ou filhos. Grande parte
(67,3%) tem como renda mensal a aposentadoria e 86,8% desses recebem
menos de dois salários mínimos. Quanto ao nível de escolaridade 82,4%
possuem menos de seis anos de estudo. Nos últimos seis meses 55,3% dos
idosos realizaram de 1 a 3 consultas. Quanto ao uso diário de medicamento 53,7% utilizam de 1 a 3 remédios por dia. Em 73,4% 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. Os serviços de saúde mais utilizados pelos
idosos nos últimos seis meses foram à consulta médica e os exames clínicos. Apoio: BICFAPEMIG/UNIVALE.
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A interferência da microbiota intestinal no prognóstico da Doença de
Alzheimer
Sabrina Gardênia Martins Berto, Lara M. do Monte Andrade, Lilian Santos Belchior,Luana Dias Santiago, Marcely Soares de Alencar, Nathália
Ferreguett Araújo, Thássia de Sousa Barreto, Livia Tavares Colombo
(orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Microbiota intestinal, Alzheimer, Cérebro-intestino,
Envelhecimento
Introdução: No Brasil atual, o envelhecimento está atrelado a maior qualidade de vida e, por consequência, a longevidade aumentou significativamente. Contudo, o número de idosos com demência também aumentou,
sendo a Doença de Alzheimer (DA) uma das mais frequentes no país. A
DA é uma síndrome neurodegenerativa que está associada ao acúmulo de
fibras de proteínas β-amiloides e proteína tau nas neurofibrilas do córtex
e outras regiões cerebrais. Ainda não existe cura para tal demência, sendo
definida então como uma doença terminal, no entanto, estudos recentes
comprovam que existe uma grande influência da microbiota intestinal sobre o prognóstico da Doença de Alzheimer. O eixo cérebro–intestino é
comprovadamente relevante na modulação de respostas imunes e na capacidade de mudar a condição dos pacientes com a competência cognitiva comprometida. Foram realizados experimentos em seres humanos e
camundongos “germ-free” que trouxeram bons prognósticos e melhorias
a respeito da Doença de Alzheimer. Objetivos: Analisar a importância
da microbiota intestinal na Doença de Alzheimer, expondo os benefícios
dela no tratamento contra a demência. Metodologia: Revisão da literatura com base nos artigos das plataformas PubMED, Scielo e Google Acadêmico. Resultados: Foram apresentados nos artigos revisados diversos
experimentos com camundongos, tais como: introdução de probióticos,
que melhoraram a condição dos animais e antibióticos que pioraram seu
prognóstico. Dessa forma, ainda que iniciais, os estudos são positivos e
indicam a interferência direta da microbiota intestinal no desenvolvimento
cognitivo. Conclusão: A revisão bibliográfica permitiu identificar que é
possível encontrar na microbiota intestinal uma melhoria para os idosos
que vivem com a Doença de Alzheimer, pois é um mecanismo intrínseco
ao ser humano e é possível modulá-la por meio de medicamentos e probióticos, bem como com as próprias bactérias que sobrevivem no organismo.
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Condição da saúde bucal de idosos atendidos na Estratégia de Saúde
da Família (ESF)
Jorge Nícolas Ferreira Coelho, Fabiola Gomes de Brito, Marileny Boechat
Frauches, Suely Maria Rodrigues (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras chave: Saúde Bucal, Sistema Único de Saúde, Idoso, Envelhecimento.
Introdução: O número de idosos na população brasileira veem aumentando cada vez mais devido aos avanços tecnológicos na área da saúde, educação e saneamento básico. Proporcionado como consequência a melhoria
da qualidade de vida. Objetivo: Conhecer a condição de saúde bucal dos
idosos usuários da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da zona urbana
do município de Governador Valadares. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa de abordagem quantitativa, realizada com idosos de 60 anos ou
mais, atendidos na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Participaram indivíduos de ambos os sexos, fisicamente independentes e com função cognitiva preservada para responder aos instrumentos que foram utilizados na
pesquisa. Para coleta dos dados foi utilizado um exame epidemiológico
da cavidade bucal que buscou avaliar os tipos de próteses utilizadas, condição de higiene da cavidade bucal e condição da mucosa bucal. A análise dos dados foi realizada por meio do software SPHINX. Resultados:
Participaram 380 idosos, sendo a maioria (69,2%) do sexo feminino. Em
relação à saúde bucal dos entrevistados, observou-se que 93,4% usavam
apenas dentifrícios para a higiene bucal e das próteses removíveis; 50,8%
não apresentavam biofilme nas superfícies dentais. Quanto ao uso de prótese removível 83,4% usavam próteses totais, 32,9% utilizavam próteses
parciais e 28,4% não faziam o uso de nenhum tipo de prótese. Detectou-se que 32,4% apresentavam alguma alteração de normalidade na mucosa
bucal, dentre elas: língua saburrosa, língua fissurada, candidíase atrófica,
linha alba e úlceras. Conclusão: Conclui-se que a população idosa estudada é constituída na maioria por mulheres. Possui uma condição de saúde
bucal insatisfatória, apresentando higienização inadequada da cavidade
bucal e das próteses, consequentemente apresentando variações de normalidade na mucosa bucal. Apoio: BICFAPEMIG/UNIVALE.
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Autonomia e envelhecimento
Fabiola Gomes de Brito, Jorge Nícolas Ferreira Coelho, Marileny Boechat
Frauches, Suely Maria Rodrigues (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chave: Envelhecimento, idoso, autonomia.
Introdução: O envelhecimento é característico a todos os indivíduos e
deve ser entendido em sua complexidade. O processo de envelhecimento
ocasiona mudanças nos aspectos psicológicos, sociais e culturais do lugar
em que cada idoso está inserido. A saúde para o idoso está intimamente
relacionada com a capacidade de prosseguir com suas atividades pessoais
e sociais independentemente. Objetivo: Identificar a percepção de idosos
a respeito de autonomia. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, realizada com idosos de 60 anos ou mais, atendidos
na Estratégia de Saúde da Família (ESF). A amostra foi constituída de idosos de ambos os sexos, fisicamente independentes e com função cognitiva
preservada para responder aos instrumentos que foram utilizados. Para
coleta dos dados foi utilizado um questionário para caracterização sociodemográfica e o Inventário de Percepção de Suporte Familiar – IPSF- com
a finalidade de indicar a percepção que os idosos possuem sobre sua autonomia. A análise dos dados foi realizada utilizando o programa Sphinx
Léxica versão 5.1.0.4. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) da UNIVALE com Parecer CEP 1.369.210. Resultados: Participaram da pesquisa 20 idosos, sendo a maioria (65%) do sexo
feminino. Em relação a moradia do idoso observou-se que 65% dos entrevistados residem com cônjuge, filhos e/ou netos; 25% residem com pais,
sogro(a), genro/nora ou irmãos e 10% dos entrevistados residem sozinhos.
Verificou-se que 80% não concluíram o ensino fundamental. Observou-se que a grande parte (85%) dos idosos possuem uma percepção alta de
sua autonomia, Conclusão: Nessa população verificou-se que os idosos
possuem uma alta percepção da autonomia, e uma boa rede familiar, que
lhe proporcionam confiança e liberdade. Componentes como independência e autossuficiência está intimamente relacionado com o envelhecimento
saudável. Favorecendo a autoestima, integração social, promovendo uma
melhor qualidade de vida. Apoio: BIC-FAPEMIG/UNIVALE.
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Suporte familiar em idosos: estudo comparativo entre gênero
Fabiola Gomes de Brito, Jorge Nícolas Ferreira Coelho, Marileny Boechat
Frauches, Suely Maria Rodrigues (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chave: Idoso, família, suporte familiar.
Introdução: As relações sociais são mobilizadas de acordo com cada contexto específico e estruturam os comportamentos cotidianos das pessoas,
favorecendo suas integrações sociais. As redes de apoio social para os idosos têm função de contribuir para a percepção de valorização e sentimento
de pertença a um grupo. Objetivo: Comparar os componentes do Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) entre idosos. Metodologia:
Pesquisa de abordagem quantitativa, realizada com idosos de 60 anos ou
mais atendidos na Estratégia de Saúde da Família (ESF). A amostra foi
constituída de idosos de ambos os sexos, fisicamente independentes e com
função cognitiva preservada para responder aos instrumentos que foram
utilizados. Para coleta dos dados foi utilizado o Inventário de Percepção
de Suporte Familiar – IPSF- com finalidade de identificar aspectos importantes das relações familiares à partir de três fatores intitulados afetivoconsistente, adaptação e autonomia A análise dos dados foi realizada usando o programa Sphinx Léxica versão 5.1.0.4. Essa pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIVALE com Parecer CEP
1.369.210. Resultados: Observou-se que dos 40 idosos, 50% eram do
sexo masculino e 50% do feminino. Quanto a escolaridade 57,5% possuem 04 anos de estudo. Em relação a configuração familiar, verificou-se
que 55% residem com sua família constituída. O valor do escore fator de
afetividade foi considerado alto/médio-alto para 75% das mulheres e 85%
dos homens. O fator de adaptação do suporte familiar foi avaliado como
alto/médio-alto por 50% das mulheres e 30% dos homens. O escore do
fator de autonomia foi considerado alto/médio-alto em 90% das mulheres
e 80% dos homens. Conclusão: Nessa população, os homens percebem
com maior clareza o suporte familiar afetivo-consistente. No entanto, nos
fatores adaptação e autonomia as mulheres se consideram mais adaptadas
e autossuficientes. Quanto maior a percepção do suporte familiar maiores
se tornam as relações de confiança. Apoio: BIC-FAPEMIG/UNIVALE.
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Odontogeriatria: alterações que acometem a condição da mucosa
bucal do idoso
Thassya Abrantes de Oliveira, Maria Alice Carvalho, Romero Meireles
Brandão, Suely Maria Rodrigues, Marileny Boechat Frauches (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Idosos; Odontologia Geriátrica; Saúde bucal.
Introdução: Mudanças sistêmicas que ocorrem durante a vida do indivíduo idoso podem promover alterações fisiológicas e/ou patológicas na
mucosa bucal. Algumas dessas alterações ocorrem devido a doenças crônicas, deficiência nutricional, efeitos colaterais provocados pelo uso de
fármacos e hábitos nocivos. Objetivo: Identificar as principais alterações
presentes na mucosa bucal do idoso inserido numa clínica de Odontogeriatria. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, de
corte transversal com abordagem quantitativa. A amostra foi constituída
por 141 idosos, de ambos os sexos, funcionalmente independentes, com
função cognitiva preservada, assistidos numa universidade do leste mineiro. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um Inventário
sociodemográfico e um prontuário de exame clínico (avaliação da mucosa
bucal, inspeção e palpação). Resultados: Os idosos pesquisados apresentavam uma média de idade de 68,5 anos (DP= 5,7), variando de 60 a 85
anos; 63,1% eram do sexo feminino; 55,3% casados/união consensual e
66,6% possuíam de 0 a 4 anos de estudo. Quanto à condição da mucosa
bucal verificou-se que 46,1% apresentavam alteração na mucosa, destes
63,6% apresentavam lesões fundamentais, sendo a saburra lingual a mais
encontrada, e 57,6% apresentavam alterações da normalidade, sendo a língua fissurada, a mais presente. Conclusão: O diagnóstico precoce e correto é fundamental para o tratamento adequado e eficaz das alterações que
acometem a mucosa bucal do idoso. Para isso, é preciso que o cirurgião-dentista possua conhecimentos clínicos e teóricos quanto as principais
alterações bucais que podem comprometer a qualidade de vida do idoso.
Apoio: BICFAPEMIG/UNIVALE.
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Avaliação da presença de fatores de risco cardiovasculares em adultos e idosos praticantes de atividade física em praça pública em Governador Valadares.
Keveenrick Ferreira Costa, Diego Alves dos Santos; Andréia Cristiane
Carrenho Queiroz.
Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares MG
Palavras-chave: exercício físico; hipertensão; tratamento medicamentoso; risco cardiovascular
Introdução: Sabemos que como avanço da idade ocorre o aumento da
prevalência de doenças cardiometabólicas, como a hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e diabetes(DB), o aparecimento destas doenças somadas
a outros fatores de risco cardiovasculares (FRC) podem ocasionar, consequentemente, a alteração da qualidade de vida. Além disto, a presença
destes fatores pode tornar os riscos imediatos desta prática superiores ao
efeito benéfico da prática de atividade física (PAF). Objetivo: Investigar a presença de FRC em adultos e idosos, frequentadores de uma praça
pública na cidade de Governador Valadares para realização de atividade
física. Métodos: Foram avaliados 141 adultos e idosos (58,8±15,98 anos;
75,17% mulheres) seguindo as recomendações do American College of
Sports Medicine, todos assinaram um termo de consentimento livre esclarecido e responderam à um questionário aprovado pelo comitê de ética da
UFJF, contendo perguntas sobre: características gerais, presença de FRC e
se submeteram à medidas de circunferência de cintura, peso e altura para o
cálculo do IMC. Foi realizada uma análise descritiva dos dados e os dados
estão apresentados em percentuais. Resultados: Analisando a auto-referência da amostra para o diagnóstico de doenças cardiometabólicas os indivíduos declararam, 46,09% a presença da HAS, 17,73% da DB, 20,56%
da dislipidemia e outros 38,29% da obesidade. Sobre a existência dos demais FRC, 85,81%, 43,9%, 25,53% apresentaram o fator de rem relação a
circunferência de cintura, idade e hereditariedade respectivamente. Além
disso 11,34% relatou algum tipo de problema cardiovascular e 33,33%
sintomas durante a PAF. Conclusão: Observou-se que mesmo a amostra
sendo composta em sua totalidade por indivíduos que realizam a PAF em
local adequado, grande parte da amostra apresenta FRC o que evidencia
a importância de uma avaliação previa da realização das mesmas, além
de uma orientação sobre a forma correta para obtenção dos benefícios da
pratica e redução dos riscos oriundos dos FRC. Apoio: UFJF, FAPEMIG,
Proext-Mec e Drogasil.
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DPOC em um contexto de envelhecimento
Laryssa Silva Amorim; Camila Soares de Almeida; Jéssica Carolayne
de Araújo Braga; Thauana de Castro e Bragança; Romeo Lages Simões (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: envelhecimento, DPOC, idoso, doenças pulmonares.
Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma patologia que acomete o sistema respiratório, gerando limitação do fluxo
aéreo e que pode ser tratada, prevenida e é mundialmente comum, relacionando-se à exposição frequente a gases tóxicos. Os sintomas da DPOC
apresentam-se, principalmente, a partir dos 40 anos, fazendo com que sua
maior prevalência esteja nos indivíduos da terceira idade. Objetivo: Mostrar a correlação do processo de envelhecimento e DPOC. Metodologia:
O presente estudo foi trata-se de uma revisão bibliográfica realizada através da busca em plataformas de pesquisa médica como: PubMed, SciELO,
LIBRARY e MEDLINE. Foram identificados 298 artigos, foram utilizados 22, foram excluídos 276 por não apresentarem similaridades ao tema.
Resultados: A DPOC é o resultado da exposição a longo prazo à gases e
partículas nocivas, ligados a uma variedade de fatores, como, por exemplo, a genética, o sexo e a idade. Frequentemente, está relacionada com o
tabagismo como sua principal causa. Além disso, o envelhecimento também gera desgaste das vias aéreas e do parênquima, mimetizando algumas
das mudanças estruturais relacionadas à DPOC. Dessa forma, a manifestação clínica mais característica da patologia é a dispneia crônica e progressiva, e em alguns pacientes ocorre a produção de escarro. O tratamento
varia de acordo com a gravidade da doença, no qual é avaliado alguns
sintomas como a limitação do fluxo aéreo, as exacerbações, a insuficiência
respiratória e as comorbidades apresentadas pelo indivíduo. Conclusão:
A DPOC é uma patologia de grande importância, pois é responsável pela
quarta maior causa de mortalidade e morbidade. Dessa forma, o presente
estudo identificou associação entre a DPOC e o processo de envelhecimento da população e aos seus hábitos de vida.
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Perfil epidemiológico de pacientes atendidos na ESF Santa Efigênia
Dayana Quaresma, Ádila Maria Martins, Tiago Aguiar e Marcelo Xavier
Coelho (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Perfil epidemiológico, EFS, trabalho multidisciplinar.
Introdução: O uso da epidemiologia como ferramenta para o conhecimento da realidade da distribuição das doenças na população é de extrema relevância para o planejamento de ações e organização dos serviços
de saúde, possibilitando assim que tenhamos uma visão mais clara sobre as comorbidades mais prevalentes, uso de polifarmácia, dentre outras variáveis na população do ESF Santa Efigênia. Objetivo: Analisar
prontuários e as principais variáveis do envelhecimento na população do
ESF Santa Efigênia. Métodos: Foi realizada uma coleta de dados de pacientes nos prontuários do ESF Santa Efigênia e feito um levantamento
a cerca dos idosos considerando o sexo, idade, patologia(s) e quantidade
de medicamento(s) utilizado(s). Resultados: Foram analisados 17 indivíduos idosos pelos prontuários do ESF. Constituída por 13 idosos do sexo
feminino e 4 idosos do sexo masculino. A média de idade da população
somada dos estudos foi de 71,29 anos. Quanto as patologias encontradas
nos idosos analisados foi 59% dos casos HAS, 12% Hérnia de Disco, 12%
HTLV, 18% Osteoartrite, 12% Osteoporose, 12% AVE, número de medicamentos usados, menor que cinco 47%, e a polifarmácia 53%. Dentre
as variáveis analisadas, os idosos com maior prevalência foram hipertensos. Conclusão: A análise aponta que é necessário intensificar o trabalho
multidisciplinar, com mais informações aos pacientes e a consciência dos
idosos em relação as patologias e suas complicações, é importante que o
tratamento, seja realizado com maior interação dos profissionais de saúde
de forma a estabelecer estratégias para reduzir ou eliminar a não adesão
e proporcionar promoção à saúde, longevidade a essa população com
qualidade de vida.
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Sarcopenia no idoso e a necessidade de uma equipe multiprofissional
para seu tratamento
Carolina Berger Paoliello, Ludmilla Soares Martins Saraiva, Valeska Fedeszen Zarowny, Victor Alves Matos, Nilson Sousa Ferreira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: sarcopenia, envelhecimento, idoso, músculo
Introdução: A perda de massa e força muscular é um processo fisiológico natural do envelhecimento. Quando acontece de forma acentuada,
no entanto, é considerada patológica, sendo então chamada sarcopenia.
Ocorre por alterações hormonais, perda de neurônios motores, nutrição
inadequada e inatividade física, sendo uma condição frequente. Ela limita a movimentação, afetando tarefas cotidianas, como desviar de obstáculos e erguer objetos, tornando o indivíduo mais suscetível a lesões
musculoesqueléticas, principalmente por quedas, e limita sua qualidade
de vida ao aumentar a dependência de auxílio. O Brasil e o mundo vêm
presenciando aumento no número de idosos nos últimos anos, graças à
avanços tecnológicos e da saúde, padrão que se manterá no futuro, assim
mostrando-se relevante estudar o assunto. Objetivo: Entender os meios
de tratar a sarcopenia, e como eles abrangem diferentes áreas de atuação.
Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos acadêmicos em português
e em inglês selecionados pelo Google Acadêmico e Scielo, usando-se das
mesmas palavras-chave deste resumo estendido, publicados entre 2004 e
2017. Foram selecionadas apenas obras que respondiam diretamente ao
objetivo proposto. Resultados: A mudança do modo de vida sedentário
é essencial ao tratamento. A alimentação deve ser rica em cálcio e proteínas, presentes no processo de contração muscular, pelo intermédio de
nutricionistas; Deve-se realizar exercícios de resistência sob orientação de
educadores físicos; Fisioterapeutas devem prover assistência à idosos também acometidos por outras condições clínicas e/ou acamados; Médicos
devem estar presentes para cuidar de possíveis lesões, além de juntarem-se
à farmacêuticos para prover suplementação medicamentosa de nutrientes
e/ou hormônios; Psicólogos devem trabalhar a autoestima do paciente, que
pode estar prejudicada pelo sentimento de incapacidade. Conclusão: Uma
equipe multiprofissional mostra-se essencial no tratamento da sarcopenia.
Apoio: UNIVALE.
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Análise da Doença de Parkinson atrelada ao envelhecimento motor
na presente transição etária.
Aryadna Maria Alves Borges, Ana Clara Reis Godinho, Arthur Vieira de
Souza, Camila Pereira Pessoti, Pedro Marçal (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Parkinson, Envelhecimento, Saúde do Idoso, Patologia
Introdução: A doença de Parkinson é uma patologia neurodegenerativa frequente, que afeta principalmente indivíduos na terceira idade. Tal
distúrbio é resultado da morte de neurônios produtores de dopamina da
substância negra, o que causa dificuldades no cotidiano da pessoa afetada.
Pode ser causada por fatores externos, genes favoráveis ou até mesmo
lesões cerebrais. É uma doença cosmopolita, incurável e com diagnóstico
tardio, mas existem tratamentos para diminuição dos sintomas e melhoria do bem-estar do indivíduo. O aumento de longevidade da população
brasileira nos últimos anos está relacionado com o aumento no número
de casos da doença, o que traz à tona um assunto de saúde pública. Objetivos: Compreender a etiologia da doença de Parkinson, buscando analisar seu diagnóstico, evolução e tratamento, associando-a ao processo
de envelhecimento. Metodologia: Pesquisa do tipo revisão bibliográfica,
sendo incluídos artigos científicos, dissertações e teses sobre a doença de
Parkinson, publicados entre os anos 2006 e 2018, buscados na plataforma
de pesquisa SciELO, usando-se os descritores: parkinson, envelhecimento, partologia e saúde do idoso. Resultado: Após a análise bibliográfica,
percebe-se o crescimento dessa patologiano Brasil devido, principalmente, ao envelhecimento da população e ao aumento da longevidade. Além
disso, observou-se que alguns fatores sociais e ambientais podem influenciar no quadro de surgimento e agravamento da doença, existindo assim,
alguns meios de evitá-la. Conclusão: No decorrer das revisões bibliográficas concluiu-se que a pesquisa e o desenvolvimento de novos tratamentos
relacionados à doença de Parkinson se fizeramimportantes com intuito de
melhorar a qualidade de vida da crescente população acometida pela patologia e buscar formas multiprofissionais para sua melhora terapêutica.
Apoio: UNIVALE
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Controle da intensidade do exercício através da respiração durante o
forró, uma metodologia aplicada em adultos e idosos de Governador
Valadares.
Rinara Cruz de Souza Aguilar; Keveenrick Ferreira Costa; Cláudia Lúcia
de Moraes Forjaz; Clarice Lima Alvares da Silva; Andréia Cristiane Carrenho Queiroz (orientadora).
Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares –
MG
Palavras-chave: atividade física; recreação; tratamento não medicamentoso; bem-estar.
Introdução: O envelhecimento é um fator que gera grandes transformações no organismo. Essas transformações, em sua maioria, são prejudiciais
para os indivíduos, podendo reduzir sua qualidade de vida. Por outro lado,
a prática de atividade física tem sido bastante recomendada para retardar e/
ou reduzir esses efeitos do envelhecimento. Porém, é muito importante que
durante a prática seja considerada a intensidade correta para potencializar
os seus benéficos. Objetivo: Externar a experiência de uma graduanda na
aplicação de uma metodologia não convencional para transmitir conhecimentos científicos e cuidados em relação à intensidade correta da prática
de atividade física. Metodologia: Foram atendidos aproximadamente 110
adultos/idosos através de aulas de forró teórico-práticas com ênfase na
importância da intensidade do exercício. As aulas continham orientações
sobre a forma de verificar a intensidade juntamente com os movimentos
da dança (de forma individual e em duplas). Todas as atividades foram
com orientação e ajuda dos professores e alunos ligados ao projeto “Atividade Física e Saúde Cardiometabólica”, aprovado no Comite de Ética em
Pesquisa da UFJF (nº 1.089.162, CAAE: 44399515.1.0000.5147). Resultados: Após as aulas de forró pôde-se observar uma maior socialização e
descontração entre os participantes. Quando estavam em duplas foi possível perceber maior interação entre eles. Por ser um ritmo de dança popular
a temática da aula agradou principalmente quando os indivíduos foram
orientados de uma maneira mais descontraída e divertida. Além disso, esta
atividade física foi realizada de maneira em que a intensidade foi controlada através da respiração e da percepção subjetiva de esforço. Conclusão:
Observou-se que a metodologia utilizada proporcionou o envolvimento de
todos os participantes. Ações com esta reforça a necessidade da criação
de projetos que promovam a prática de atividade lúdica e recreativa, visando melhoras relacionadas aos aspectos fisiológicos e psicoemocionais.
Apoio: UFJF, FAPEMIG, NEPI, SESC, Proext-MEC, CNPq.
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Atividades recreativas para a terceira idade: percepção de um aluno
extensionista.
Autores: Macquiden Malcon Montinegro Amorim Junior; Keveenrick
Ferreira Costa; Andréia Cristiane Carrenho Queiroz.
Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares MG
Palavras-chave: qualidade de vida; envelhecimento ativo; tratamento não
medicamentoso.
Introdução: Países desenvolvidos e em desenvolvimento passam por um
envelhecimento populacional, sendo assim, no Brasil a população idosa
representa aproximadamente 11% do total de habitantes. Para reorganizar
as políticas públicas e atender essa demanda, a criação de projetos que
incentivem a prática de atividade física é apontada como elemento indispensável na recuperação e manutenção da saúde do idoso. Objetivo: Explicitar a percepção do aluno sobre a participação e interação com adultos
e idosos durante a prática de atividades físicas recreativas como: estafetas, massagens, gincanas e alguns jogos. Metodologia: Foram atendidos
aproximadamente 300 indivíduos com idade entre 18 a 82 anos de ambos
os sexos em 06 atividades educativas, acompanhadas de atividades lúdicas e recreativas realizadas durante o ano de 2017, em diferentes locais
da cidade de Governador Valadares através de um Projeto de extensão,
aprovado pelo comitê de ética da UFJF (Parecer: 1.089.162). Resultados:
É sabido que a prática de atividade física pode retardar o declínio
de aspectos físicos, cognitivos e psicológicos, além de preservar a
capacidade funcional e consequentemente favorecer a independência
e autonomia, além disso, as atividades recreativas, como as ofertadas
durante as atividades, foram capazes de aumentar a experiência dos
alunos quanto ao trabalho de criação de exercícios alternativos, que
possibilitam entreter a população desta faixa etária. Para os pacientes
as atividades foram relevantes, pois aumentaram a interação social
com outros idosos frequentadores do projeto, bem como ampliou o
conhecimento sobre o quão benéfico pode ser a prática de atividades
físicas para a melhora da qualidade de vida. Conclusão: A utilização
de atividades lúdicas e de recreação, como alternativa a prática de exercícios físicos convencionais, em indivíduos idosos, tem se mostrado uma
alternativa bastante aceita pelos participantes atendidos pelo projeto de
extensão de atividade física e cardiometabólica. Apoio: UFJF, FAPEMIG,
Proext-Mec e Drogasil.
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Fratura do fêmur proximal na pessoa idosa
Fernando Vieira Evangelista, Antônio Fontenelle Reis, Isnaldo Júnior Barbosa Ferreira, Karoline Rodrigues Coimbra, Myrelle Aparecida Montezuma Ribeiro e Eduardo Martins Siqueira (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: idoso, fêmur proximal, fratura.
Introdução: Idosos fazem parte do setor populacional que é mais acometido por fraturas ósseas. Dentre elas, a fratura proximal do fêmur é a que
mais ocorre nestes indivíduos. Fatores fisiológicos e sociais contribuem
para esta constatação. Objetivo: Discorrer sobre a ruptura óssea, detalhar
a fratura do fêmur proximal e identificar os motivos da alta incidência dessa fisiopatologia no indivíduo com mais de 60 anos. Metodologia: Análise
e revisão da literatura. Para realização da análise de artigos, os autores
deste material consultaram a base de dado eletrônica Scielo. Os descritores utilizados foram: idoso, fêmur proximal e fratura. Seguindo critérios de inclusão e exclusão, os artigos deviam ser publicados nos idiomas
português ou inglês, entre os anos de 2000 a 2018. Resultados: Foram
retiradas as definições das fraturas ósseas, das fraturas do fêmur proximal (transtrocantérica, subtrocantérica e do colo femoral) dos artigos, bem
como dados referente à fraturas ósseas na população idosa a nível nacional
e internacional e identificado que fatores fisiológicos e sociais contribuem
para a elevada incidência da ruptura de ossos em idosos. A análise destes
dados possibilitou o reconhecimento dos motivos pelos quais a fratura do
fêmur proximal ser comum em indivíduos com mais de 60 anos. Conclusão: A ruptura do fêmur proximal é a que mais acomete a senilidade
e representa um grande impacto para a saúde pública, tendo em vista que
está associada à alta morbidade e, consequentemente, a elevados custos
econômicos do Sistema de Saúde. Considerando a tendência da população
nacional tornasse cada vez mais velha, nota-se a necessidade da análise
dessa realidade e da tomada de decisões que visam a reduzir a incidência
das fraturas ósseas em idosos, com enfoque na fratura do fêmur proximal.
Apoio: UNIVALE
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Caracterização da flexibilidade e presença de fatores de risco cardiovascular de idosos participantes de programa de atividade física em
uma cidade do Leste de Minas Gerais
Rodrigo Nascimento Alves, Keveenrick Ferreira Costa, Ilha Gonçalves
Fernandes, Andreia Cristiane Carrenho Queiroz (orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares MG
Palavra-chave: Idosos, flexibilidade, hipertensão arterial.
Introdução: O processo de envelhecimento envolve alterações em todo o
organismo, incluindo os sistemas locomotor e cardiovascular. Na tentativa de retardar tais efeitos, buscou-se desenvolver um projeto de atenção
primária à saúde. Objetivo: Caracterizar a flexibilidade e a presença de
riscos cardiovasculares de idosos participantes do programa de atividade
física. Metodologia: Estudo exploratório, descritivo, quantitativo, com
avaliação sobre dados pessoais e de saúde, medidas antropométricas (circunferência de cintura, peso, estatura), cardiovasculares (pressão arterial e
frequência cardíaca) e de flexibilidade (membro inferior e tronco). O projeto ‘A Atividade Física e Saúde Cardiometabólica’, realizado no município de Governador Valadares/MG, conta com 142 participantes, adultos e
idosos. Entre eles foram selecionados 78 idosos (60 a 82 anos, 68,5±5,9
anos). Todos incluídos no estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo COEP da UFJF. Resultados: Dos idosos
avaliados, 69% eram mulheres, 57,7% hipertensos (HT) e 42,3% não HT.
Quanto a obesidade (OB), 35,9% apresentaram sobrepeso ou OB grau 1 e
64,1% peso normal, sendo as mulheres mais acometidas pelo excesso de
peso. A flexibilidade de tronco foi deficitária, tanto em HT quanto em não
HT (-5,57±9,57 cm e -1,54±7,74 cm, respectivamente). Análises comparativas e de correlação foram realizadas nas variáveis idade, OB e flexibilidade (membro inferiores e tronco) e entre os indivíduos HT e os não
HT. Foi encontrada diferença significante dos HT versus não HT (p<0,05),
mesmo não sendo encontrada diferença entre os gêneros. Conclusões:
Neste estudo, observou-se grande incidência de HT e OB. De modo geral,
a flexibilidade de tronco em HT é menor do que em não HT. Apoio: UFJF.
FAPEMIG. Proext-MEC. CNPq.
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Força de preensão manual e risco cardiovascular de idosas frequentadoras de praças públicas na cidade de Governador Valadares-MG.
Marina Ferreira de Lima; Amanda Marinho Brasil; Crislaini da Rocha Pacheco; Lívia Vilela Barros; Diego Alves dos Santos (orientador).
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-Chave: saúde, envelhecimento, mulheres
Introdução: Existe uma provável relação entre a idade e o comportamento da força muscular. A redução da força de preensão manual (FPM) pode
afetar a capacidade funcional, como as atividades da vida diária, acarretando limitações funcionais e de qualidade de vida, além disso esse declínio pode estar relacionado a disfunções cardiometabólicas. Objetivo:
Comparar a força de preensão manual e o risco cardiovascular através da
circunferência da cintura (CC) em mulheres idosas frequentadoras de praças públicas na cidade de Governador Valadares. Metodologia: O projeto
foi aprovado pelo comitê de ética. A amostra foi composta por 53 mulheres idosas (68,21±5,95 anos), apresentando média de CC (94,46±13,76
cm) e FPM (21,69±5,38); posteriormente divididas em três grupos: G1 (60
a 65 anos), G2 (66 a 70 anos) e G3 (>70 anos). Os indivíduos responderam a um questionário com perguntas sobre características gerais e foram
submetidos à medida de CC e teste de FPM através da utilização de um
dinamômetro de pressão manual (handgrip). O indivíduo se posicionou
sentado com o antebraço flexionado e realizou a preensão manual por três
segundos. Foram realizadas três tentativas e foi considerado o maior valor
atingido. Foi realizada uma análise descritiva e os dados foram analisados
através do teste Anova para amostras independentes, sendo significante p<
0,05. Resultados: Com o avanço da idade houve interação entre os grupos
(p= 0,33). Ocorreu diferença significante em relação a FPM entre G2 e G3
(23,57±5,51 > 19,09±5,00; p= 0,041). Em relação ao risco cardiovascular
através da CC não houve diferença entre os grupos. Porém, 75% do G1,
60% e 77,8% do G2 e G3, respectivamente, apresentaram CC > 88cm.
Conclusão: Com o avanço da idade ocorre a redução nos valores de força
FPM. A maioria dos indivíduos apresentou risco muito aumentado para
doença cardiovascular referente a CC. Os dados demonstram a necessidade de implementação de programas visando o aumento da FPM e redução
de CC nessa população.
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Perfil Epidemiológico dos Idosos atendidos pela Fisioterapia da Univale na Estratégia Saúde da Família Santa Helena.
Anaflavia De Souza Câmara, Ivo Vinicius de Oliveira Cruz, Neusimar
Correia Santos, Marcelo Xavier Coelho (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).
Palavras-Chave: Idosos, Fisioterapia, Estratégia da Saúde da Família.
Introdução: O envelhecimento da população é um fenômeno de amplitude mundial crescente. De tal maneira e necessário conhecer quais são as
alterações decorrentes do processo do envelhecimento para que os profissionais da aérea da saúde possam atuar, prevenindo de forma a diminuir
os riscos de possíveis consequências causada por essa mudança. O predomínio das doenças crônicos degenerativas e suas complicações implicam
consequências importantes, como a grande demanda de idosos a utilizarem os serviços de saúde, e alto número de internações com tempo de longa permanência nos leitos. Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico dos
idosos da Estratégia de Saúde da Família do bairro Santa Helena. Metodologia: Foi realizada uma coleta de dados da ESF Santa Helena do período
de 10 a 28 de Agosto de 2018. Resultados: Foram encontrados 10 idosos
que faziam parte dos atendimentos realizados pela fisioterapia. Destes,
90% eram do sexo feminino e 10% eram do sexo masculino. A média de
idade para esta população foi 74 anos. 20% dos idosos apresentaram polifarmácia, enquanto 80% utilizavam de 4 ou menos medicamentos. Dentre
as doenças crônicos degenerativas mais prevalentes, a hipertensão arterial
sistêmica foi a mais comum encontrada com 36% da amostra, seguida por
diabete mellitus com 14, 1 % e osteoartrose e obesidade com 8%. Conclusão: O resultado da coleta demonstrou que grande parte da população estudada apresentaram hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus bem
como demonstraram que a utilização das medicações de forma consciente
pode levar a minimizar o impacto das doenças crônico-degenerativas no
envelhecimento fisiológico Portanto faz se necessário demonstrar que o
atendimento interdisciplinar é extremamente necessário e visa promover
uma melhor qualidade de vida para esta população. Apoio: UNIVALE.
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Bursite no Idoso
Ana Carolina Abrantes Sampaio Machado Pêgas, Gabriela Felipe Martins,
Guilherme Ambrósio Alves Silva, Gustavo Luccidi Xavier, Ryan da Costa
e Silva, Thalisson Artur Ribeiro Gomides (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave – Bursite, Bursite trocantérica, Idoso.
Introdução: A Bursite consiste na inflamação da bursa, uma bolsa cuja
função é reduzir o contato entre estruturas presentes no corpo humano.
Esta doença acomete principalmente pessoas idosas do sexo feminino e
está associada ao uso repetitivo de certas articulações, resultando em edemas e dores locais. Entre as bursites na região do quadril a mais frequente
é a bursite trocantérica (BT), e por isso, torna-se importante compreender
os diversos aspectos dessa doença. Objetivos: Compreender os aspectos
fisiopatológicos da doença, além de salientar a importância do estudo da
enfermidade. Metodologia: Revisão de literatura em bases de dados como
Scielo, PubMed. Resultados: A Bursite correlaciona-se com outras enfermidades crônicas, frequentes em idosos, como osteoartrite, artrite reumatóide, gota, doença da tireóide ou diabetes. Desse modo, podem ocorrer
possíveis confusões diagnósticas, tornando necessária a realização de exames complementares e de uma anamnese mais aprofundada. Identificou-se
que a doença pode ser uma complicação da artroplastia total do quadril,
que acomete parte dos pacientes após aproximadamente 5 anos do procedimento cirúrgico. O tratamento da BT se baseia no uso de medicamentos
anti-inflamatórios não esteroidais e na realização de fisioterapia. Em casos extremos, há a necessidade de aplicar uma injeção de 1 mL de 40 mg
de triancinolona e 9 mL de lidocaína a 1%, ou ainda mediação cirúrgica.
Conclusão: Compreender a bursite, em especial a BT é de fundamental
importância uma vez que a doença diminui a qualidade de vida dos enfermos. Ressalta-se ainda, a necessidade da comunidade médica se atentar
aos diferentes tipos de patologia que, porventura, possam apresentar sintomas semelhantes aos da BT, com o fito de evitar erros diagnósticos.
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A atuação do advogado ou defensor público em audiência de conciliação e mediação nas ações de família
Lais Drumond Avelino; Luciano Souto Dias (orientador)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras–chave: audiência de conciliação e mediação; ação de família;
atuação do advogado ou defensor público.
Introdução: A audiência de conciliação e mediação prevista no CPC/2015
constitui momento fundamental para resolução de conflitos de forma consensual. As sessões de mediação e as audiências de conciliação nas ações
de família possuem significativo grau de complexidade, pois os envolvidos apresentam sobrecargas de mágoas e ressentimentos pretéritos, o que
dificulta a solução do conflito de modo adequado e satisfatório, a partir do
diálogo. Diante disso, o advogado ou defensor público tem atuação fundamental, podendo incentivar, orientar e estimular seu cliente a resolver
o conflito pela via consensual, auxiliando-o no curso do processo para a
perspectiva da autocomposição. Objetivo: Discorrer sobre a postura que
deve ser adotada pelo advogado ou defensor público na audiência de conciliação e mediação nas ações de família e como essa atuação pode interferir na condução exitosa do ato. Metodologia: Revisão bibliográfica com
pesquisa em artigos científicos e doutrina. Resultado: Constata-se que o
Código de Processo Civil de 2015 prevê que, em regra, um dos primeiros
atos do juiz no processo consiste na designação de audiência de conciliação e mediação. A legislação processual estimula a resolução do conflito
pela via consensual, o que pode contribuir significativamente para a redução do número de ações tramitando perante o judiciário, bem como para a
satisfação das partes. Nesse cenário, a atuação do advogado e do defensor
público é de inquestionável relevância, podendo contribuir para o sucesso
ou o insucesso do momento autocompositivo. Conclusão: O trabalho em
andamento pretende demonstrar que atualmente é necessário dos patronos
uma mudança de mentalidade, a partir da superação da cultura da litigiosidade rumo ao estímulo à cultura da paz, reforçada pelo CPC/2015. Essa
conduta viabiliza a solução dos conflitos de forma eficiente e diligente,
principalmente nas ações de família que, por sua natureza, merecem tratamento especial.
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Obrigação alimentícia dos filho sem relação aos pais e o abandono
afetivo
Beatriz Pereira Martins; Luciano Souto Dias (Orientador)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras Chave: alimentos, filiação, direito, responsabilidade.
Introdução: O direito à percepção de prestação alimentícia advém precipuamente da escassez de meios próprios de sustento. Trata-se de obrigação recíproca entre pais e filhos, e a determinação do valor dependerá do
aferimento das condições do alimentante e do alimentado. A obrigação dos
filhos para com os pais surge na maioria das vezes quando, em sua velhice,
estes não possuem meios de sustento digno. Uma vez comprovada a dependência e a necessidade do genitor, bem como a possibilidade do filho,
ele terá obrigação de arcar com custos de vida de seu ascendente, podendo
também, a depender das circunstâncias, responder por abandono afetivo.
A pesquisa aborda, portanto, a obrigação alimentícia dos filhos em relação
aos pais e a possibilidade de configuração de abandono afetivo pela omissão do filho, inclusive aborda sobre a frequência de tais ações nos tribunais. Objetivo: Dissertar sobre a reciprocidade da obrigação alimentícia
entre pais e filhos, e a omissão afetiva de uma das partes, bem como sobre
a frequência de tais ações nos tribunais. Metodologia: Estudo dissertativo
baseado em pesquisa em doutrinas, revisões bibliográficas, artigos, sites e
decisões de tribunais. Resultado: Constata-se que o ordenamento jurídico
brasileiro, com amparo no princípio da solidariedade familiar, conta com
legislação que garante o direito dos pais de exigir pensa alimentícia dos
filhos, sempre que constatada a dependência, necessidade e possibilidade.
Observa-se, todavia, que não obstante tal direito, são raras as demandas
que contam com tal objeto, notadamente pelo desconhecimento do direito
ou por questões familiares. Conclusão: É preciso orientar e conscientizar
pais e filhos quanto à reciprocidade do dever de prestação alimentícia,
com ênfase na obrigação dos filhos em relação aos pais, o que conta com
respaldo na Constituição Federal, no Código Civil e no Estatuto do Idoso.
Eventual recusa do filho pode, inclusive, configurar abandono afetivo.
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Ativismo judicial e judicialização da saúde
Rafaela Martins, Gustavo Henrique Lima de Oliveira; Jéssika Borges dos
Santos; Marlen Júlio de Andrade, André Rodrigues Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-chave: Ativismo judicial, saúde, judicialização, direitos sociais.
Introdução: Os fenômenos do ativismo judicial e judicialização na saúde
têm sido alvo de grandes debates no Judiciário brasileiro, uma vez que
o acesso à saúde apesar de ser um direito fundamental é constantemente negligenciado pelo Estado garantidor. Assim, devido à ineficiência da
prestação desse serviço a população tem recorrido ao poder judiciário para
garantir o exercício e a promoção do direito ao acesso à saúde. Objetivo:
Analisar os impactos positivos e negativos do ativismo judicial na saúde,
bem como da judicialização. Metodologia: A metodologia adotada se dá
através de revisão bibliográfica, realizada de forma crítica e dedutiva, buscando demonstrar os pontos positivos e negativos da temática em epígrafe.
Resultado: Os impactos do ativismo judicial e da judicialização da saúde
apresenta diversos pontos positivos e negativos no âmbito jurídico. Dessa
forma, podemos pontuar como positivo a efetividade do pedido, tendo
em vista que a maioria dos resultados é favorável ao litigante, diante da
inércia dos outros poderes, ressaltando a preocupação dos magistrados no
que se refere ao direito à saúde e garantia da dignidade da pessoa humana.
No entanto, têm-se como negativos a interferência do poder judiciário
quanto ao cumprimento das obrigações dos demais poderes, além dos
reflexos quanto aos gastos orçamentários destinados à saúde, pois não
há valor destinado para esse propósito e a cada nova demanda judicial é
preciso reajustar o orçamento para o cumprimento dessa obrigação. Conclusão: Apesar da intervenção judicial se apresentar como uma solução
viável para garantir o acesso ao direito social da saúde, tal medida deve ser
evitada, uma vez que contribui para a relativização do direito à saúde, pois
o poder judiciário tende a favorecer aqueles que os invocam, prejudicando assim aqueles que não apresentam demanda para garantir tais direitos,
além de comprometer os orçamentos futuros destinados à saúde pública,
gerando um ciclo vicioso para a efetivação de tal direito.
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Ativismo judicial e judicialização da política no Brasil
Rodrigo Santos de Oliveira; Fabiana Aparecida de Oliveira; Edilceia Maria Teixeira dos Santos; Fernando Messias Alves; André Rodrigues Santos
(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Judicialização; Ativismo; Democracia.
Introdução: O presente estudo tem escopo de perscrutar os fundamentos
do debate atual sobre o ativismo judicial e a judicialização da política no
Brasil delimitando seus pontos positivos e negativos. Objetivos: Analisar
os limites do Poder Judiciário na transformação de questões de natureza
política em direito, bem como demonstrar até que ponto uma postura ativa do Judiciário pode ser considerada legítima e necessária à concretização de normas constitucionais, indo ao encontro das reais necessidades e
valores da população brasileira. Metodologia: Pesquisa bibliográfica de
livros, artigos, doutrinas, análise documental e jurisprudencial. Resultados: Constatou-se, que o ativismo judicial se expande quando os outros
poderes se retraem. Essa situação se destaca na atualidade com dois sentidos; positivo, pois atende as demandas sociais não atendidas pelo poder
legislativo; e negativa, ao revelar que as instituições constitucionalmente
competentes não funcionam satisfatoriamente. Entende-se que o ativismo
judicial poderá propiciar a expansão do Poder Judiciário fora dos padrões
constitucionais inclusive, alcançando uma retração das outras funções estatais em prejuízo a separação dos poderes. Mas por outro lado, se o judiciário age, é porque lhe é de incumbência agir, pois uma vez acionado, não
possui escolha, e em se tratando de matérias constitucionais referente a
demandas sociais, não poderá ser omisso assim como o poder competente.
Conclusão: percebe-se que a existência de aspectos positivos e negativos
é notável, pois enquanto um procura atender e garantir direitos constitucionais não cumpridos pelas respectivas esferas de poder, o outro, exibe as
dificuldades enfrentadas pelo Poder Legislativo. Assim, é necessária uma
reforma política que atenda as demandas sociais da população que não é
atendida pelos poderes competentes.
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Princípios Constitucionais: o conteúdo do princípio da dignidade da
pessoa humana
Gustavo Paes Oliveira; Maycon Douglas de Paula Costa; Davi Quirino
da Costa; Isaias Miguel Neves; Diego Jeangregório Martins Guimarães
(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: princípios constitucionais, dignidade da pessoa humana, conteúdo material.
Introdução: Os princípios constitucionais são instrumentos que orientam
o intérprete na aplicação do direito, servindo de luz para solução de casos
difíceis. Contudo, por serem cláusulas gerais, há uma tendência de banalização, o que, para alguns doutrinadores, foi chamado de panprincipiologismo, isto é, a utilização de princípios sem lastro normativo com o fim de
fundamentar decisões judiciais. O princípio objeto desse trabalho é o da
dignidade da pessoa humana, norma que tem sido escopo da doutrina e da
jurisprudência para definição de seu conteúdo. Objetivo: Identificar um
conteúdo substancial mínimo do princípio da dignidade da pessoa humana.
Metodologia: Revisão bibliográfica com análise documental, notadamente a jurisprudência dos tribunais superiores. Resultados: Identificou-se,
como consenso do conteúdo material do princípio da dignidade da pessoa
humana, o valor intrínseco da pessoa sob a perspectiva kantiana de o homem como um fim em si mesmo e não como um simples objeto; o mínimo
existencial voltado à promoção da igualdade material, manifestado nos
direitos sociais como educação, saúde, moradia, alimentação, previdência
e assistência social; e, por fim, a autonomia da vontade, fundamento do livre arbítrio, consistindo na liberdade de o indivíduo tomar decisões e fazer
escolhas pessoais relacionadas à religião, profissão, concepções políticas,
entre outras, desde que elas não violem os direitos alheios. Conclusão: A
utilização do princípio com ausência de critérios em sua aplicação leva a
decisões de natureza subjetiva. Além disso, faz com que as normas regras
não sejam aplicadas ou deixadas de segundo plano, ferindo a segurança
jurídica. Dessa forma, mostra-se cada vez mais necessária a busca por um
conteúdo material, limitando o grau de subjetividade do princípio, pois
parte da doutrina entende que, sem essa definição, o princípio da dignidade funciona como um espelho, em que cada um projeta seus próprios
valores.
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Ativismo Judicial e o Supremo Tribunal Federal: Em que momento
o STF tem sido ativista?
Gilberto de Almeida Oliveira, André Rodrigues Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Ativismo Judicial, Judicialização, Supremo Tribunal Federal.
Introdução: O tema da pesquisa em discussão é o ativismo judicial e o
Supremo Tribunal Federal - STF, em face das decisões tomadas nas ações
de controle de constitucionalidade nos casos concretos. Assim, em que
momento o STF tem sido ativista? Objetivo: Demonstrar que o STF tem
sido ativista nas decisões apresentadas por ele nos casos discutidos nas
ações diretas de constitucionalidade no controle difuso/concreto em defesa dos direitos fundamentais, com aplicação de seus efeitos “erga omnes”, transcendentes e vinculantes nos casos concretos. Metodologia:
Descritivo, indutivo e o método do procedimento monográfico por meio
de pesquisas na Carta Magna, bibliografias e jurisprudências. Resultado:
Ativismo Judicial é uma atitude proativa, expansiva, a livre interpretação das normas legais em casos concretos pelo STF, que o leva a interpretar a constituição expandindo seu alcance às situações que não foram
expressamente contempladas nem pelo poder constituinte nem pelo legislador ordinário. O Supremo Tribunal contraria a norma constitucional na
aplicação da modulação temporal dos efeitos baseada no artigo 27 da Lei
9.868/99. Pois, mesmo compreendendo a existência da divisão dos Poderes, o respeito ao inciso X do artigo 52 da CF/88, quando da comunicação
ao Senado para que este suspenda a execução, no todo ou em parte, de lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, faz transparecer
que a aplicação da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes
está servindo a interesses específicos, ou seja, conforme a interpretação
da Guarda da Constituição. Conclusão: Fica então, o entendimento de
que o STF não se limita à sua função jurisdicional precípua e constitucional, além da tradicional atribuição de resolver os conflitos a ele propostos, ultrapassando-a com a aplicação das suas decisões de forma imediata,
quando devia comunicá-las ao Senado Federal, sendo mais ativista nas
decisões tomadas nos casos de controle difusos.
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Do concreto ao imaginário: a percepção e influência da arquitetura
no cinema de animação
Dayane Vieira Silva, Simone de Fátima Salvador Amaral (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Cinema. Animação. Arquitetura. Cenário. Cenografia.
Introdução: A arquitetura oferece diversas possibilidades e caminhos
diferentes. Uma das relações que se pode estabelecer é com o cinema,
onde a arquitetura pode exercer um papel além de “plano de fundo”, com
os cenários, tendo significados baseados na linguagem visual. O trabalho propõe explorar a presença da arquitetura no cinema de animação e
a influência que a mesma exerce na criação de cenários para os filmes de
animação. A criação desses cenários demanda estudos de material referência: desde costumes até morfologia urbana. Acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para abrir o olhar para novas possibilidades criativas,
estimular a análise crítica da presença da arquitetura em ramos diversos,
além de se tornar material referente ao tema, visto a escassez de obras
que tratam sobre o assunto. Objetivo: Analisar a presença de elementos
e estilos arquitetônicos nos cenários das animações, e como a arquitetura
é vista através do cinema da animação. Metodologia: Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica e exploratória de material referente a arquitetura, cinema e animação. Com base
na pesquisa bibliográfica será feita a análise do filme “Viva: a vida é uma
festa”, através de estudo de caso no TCC II. Resultados: As ferramentas
de animação disponíveis hoje são resultados de anos de evoluções. A criação de cenários cinematográficos exige elaboração de conceito para os
ambientes da história, conciliando com a mensagem do filme. A arquitetura representada no cinema alcança um número maior de pessoas por ser
mais acessível. O conhecimento da história da arquitetura pode contribuir
para trazer um senso de credibilidade aos cenários, usando certas características que refletem o tempo e cultura das construções. Conclusão: No
cinema cada ambiente possui uma função dentro da história, contribuindo
com a mensagem do filme. Esses cenários refletem algo de nossa realidade
e podem contribuir para gerar no telespectador um olhar crítico sobre o
ambiente real e como nos relacionamos com ele. Podem ainda enfatizar
uma arquitetura inclusiva, ajudando o público a simpatizar com a situação
das pessoas com diferentes habilidades físicas, e como parte da história
e identidade de seus usuários, lembrando aos arquitetos que os espaços
devem refletir os valores de seus clientes.
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Avaliação Pós-Ocupação - APO e Retrofit
Adiléia Regina Dias de Miranda, Aline Aparecida da Silva, Simone Rosa
Amâncio Costa, Thamiris da Silva Duarte, Patrícia Falco Genovez (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chaves: Retrofit, Conforto Ambiental, Avaliação Pós-ocupação,
Arquitetura
Introdução: Os ambientes construídos que abrigam variadas atividades,
em quais aspectos podem ser considerados adequados ou inadequados? O
usuário provavelmente tem uma avaliação dos edifícios onde frequenta,
habita ou trabalha, mas nem sempre esta avaliação é considerada depois
do processo de construção das edificações, ainda que eles passem por um
processo de avaliação técnica. A inserção dos usuários nos processos tradicionais de avaliação é a grande vantagem da avaliação pós-ocupação sem,
contudo reduzir o papel da avaliação técnica. APO é uma metodologia que
identifica os problemas de uma edificação e o retrofit são as soluções ou
alterações que a edificação passará para ser reabilitado. Objetivo: Discutir a metodologia de Avaliação Pós-Ocupação - APO e o Retrofit nos
edifícios. Método: Este estudo é de cunho teórico com pesquisa em artigos, livros e documentos. Resultado: A metodologia de APO possui dois
grandes grupos de agentes que abastecem de informações os bancos de
dados das construtoras, os usuários e os técnicos. Os usuários respondem
a questionários, se submetem a entrevistas e participam de grupos focais.
Os temas abordados nos questionários são relativos tanto a construção
civil quanto ao arquitetônico, como: sistema construtivo, acessibilidade,
segurança, ventilação e relativo à funcionalidade e conforto ambiental do
edifício. Essas informações juntamente a avaliação técnica de especialistas são cruzadas e é feito o diagnóstico. A concepção desta metodologia é
que sejam incorporados os aspectos positivos nos novos projetos e que os
negativos, que causaram insatisfação nos usuários, não se repitam. A partir
deste diagnóstico poderá determinar as intervenções necessárias para as
obras de retrofit. Conclusão: As técnicas de APO e Retrofit possibilitam
as construtoras reverem e melhorem seus processos construtivos, aumentando a satisfação do seu usuário. Apoio: UNB.
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Proporção Áurea na Arquitetura
Adiléia Regina Dias de Miranda, Fernando Bandeira Filho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chaves: Proporção Aurea, Arquitetura, Harmonia
Introdução: A proporção áurea é uma constante real algébrica irracional. Esta proporção é obtida dividindo uma reta em dois segmentos de
forma que o segmento mais longo da reta dividida pelo segmento menor
seja igual à reta completa dividida pelo segmento mais longo. O valor da
proporção áurea é constituído por 1,6180 arredondado. A proporção áurea
é utilizada em diferentes estruturas da arquitetura contemporânea. Na década de 40, o renomado arquiteto Le Corbusier desenvolveu um sistema
de proporções chamado Modulor. Este sistema projetava a proporção de
alturas baseada na proporção áurea. Objetivo: Discutir a proporção áurea
na arquitetura. Método: Este estudo é de cunho teórico com pesquisa em
artigos, livros e documentos. Resultado: Na arquitetura contemporânea, a
proporção áurea é utilizada em diferentes aplicações, como fachadas que
possibilitam conceder tamanhos proporcionais a janelas, portas, colunas,
lajes, arcos, vigas e demais elementos decorativos. Este conjunto é visualmente atraente e proporcional em relação à fachada total. A proporção
áurea também é utilizada para o desenho de plantas, possibilitando conseguir harmonia proporcional ao tamanho total da planta e suas seções, obtendo proporções adequadas na divisão de ambientes. A Casa G (G House)
construída em 2011, pelos arquitetos do grupo Paz Gersh Architects, está
localizada na cidade de Ramat Hasharon, Israel e é um exemplo de uso
da proporção áurea na arquitetura contemporânea. Este conceito pode ser
visto por toda a casa. Outro exemplo é a Casa da Moeda chinesa, projetada
por Juan Carlos Menacho Durán, localizada em Santa Cruz de la Sierra, na
Bolívia, onde os raios da casa circular, quanto as medidas dos retângulos,
refletem a proporção áurea. Conclusão: A proporção áurea está presente
em várias obras da arquitetura contemporânea, produzindo uma beleza
naturalmente harmônica e atraente.
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História da paisagem urbana de Alpercata
Élica Lopes Teixeira Duque, Patrícia Falco Genovez (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Paisagem urbana, Urbanismo, Formação territorial, Alpercata
Introdução: O tema abordado nesta pesquisa refere-se a análise da paisagem urbana da cidade de Alpercata, localizada em Minas Gerais. Há relatos difusos em relação à sua história e sobre o início da formação territorial
da cidade. A pesquisa sobre a paisagem urbana implica em estabelecer
alguns parâmetros que nos nortearão na compreensão do desenvolvimento
da cidade, do seu traçado urbano e, quando se deu a pavimentação das
ruas e em que momento foi conferido o seu calçamento, quais construções
surgiram primeiro, em que época apareceram as praças, arborização e iluminação das ruas e casas. Objetivos: Analisar o processo de formação e
desenvolvimento da paisagem urbana de Alpercata; revisar o conceito de
paisagem urbana e formação urbanas a partir da pesquisa bibliográfica.
Metodologia: Levantamento dos dados (fotografia, recortes de jornais,
documentos variados); pesquisa bibliográfica, disponibilizada a partir do
site do portal Domínio Público. Resultados: A partir do levantamento e
da revisão bibliográfica realizadas nesta pesquisa identificamos as várias
áreas de conhecimento na geografia, arquitetura, ecologia, agronomia,
dentre outras áreas do conhecimento, que tratam a respeito do urbanismo,
da paisagem urbana e a pertinência da temática. Conclusão: A partir da
revisão bibliográfica percebe-se que a área específica da arquitetura e do
urbanismo não possui muitos trabalhos monográficos sobre estas temáticas e, portanto, não há uma reflexão consistente sobre a paisagem urbana
em cidades de pequeno porte, como é o caso de Alpercata. Neste sentido,
a revisão elaborada contribuiu para aprimorar nosso conhecimento sobre
paisagens urbanas e nos fez refletir sobre o quanto é importante esta temática para o desenvolvimento de políticas públicas municipais.
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Metais: inovações e sustentabilidade na construção Civil
Layla Pereira, Karla Mayra, Liliane de Alcântara, Valcélia Lourenço, Ilara R. Duran de Melo, Rondinelly Geraldo Pereira (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Metais, aço, sustentabilidade, inovação.
Introdução: A busca constante por materiais com foco na sustentabilidade
econômica e ambiental evidencia um período de grandes descobertas e
criações. A construção civil tem ocupado papel de destaque por demandar
grandes quantidades de materiais e novas tecnologias. Dentre estes materiais evidencia-se o aço, como um metal 100% reciclável, destacando-se
em outras análises comparativas como custo e tempo de uma construção.
Objetivo: Evidenciar os efeitos positivos das tecnologias sustentáveis
para os metais, apontando aspectos que abordem a escolha e implantação,
a seleção dos materiais utilizados, a avaliação de impactos da obra em seu
entorno e definições do conforto térmico e acústico. Metodologia: Estudo obtido através de pesquisas em artigos científicos e sites certificados
por empresas fornecedoras do produto. Resultados: A utilização do aço
comprova a evolução nas construções em virtude de ser 100% reciclável, podendo este retornar aos fornos sob forma de sucata e se tornar um
novo aço, sem perda de qualidade, se esgotada a vida útil da edificação.
Divergente de outros sistema construtivos como o concreto. A construção
com estruturas em aço utiliza tecnologia limpa, reduz os impactos ambientais na etapa de construção, gerando menos resíduos. Na montagem e
fabricação da estruturas em aço, não há a utilização de recursos naturais
como água. A alta resistência do aço permite estruturas com vãos mais
amplos, possibilitando aberturas maiores, com maior incidência de luz
natural, portanto reduz gastos com energia elétrica. A vida útil do aço
galvanizado é estimada em 100 anos. O andamento da construção em aço
é mais curto, o que minimiza custos e possíveis incômodos aos entornos
da edificação. Conclusão: O aço pode ser considerado material eficiente,
sendo este versátil, durável, econômico, flexível e reciclável. Estes dados
estes enobrecem sua potencialização como metal sustentável, contribuindo para o avanço das futuras gerações.
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Vivendo a Cidade
Isabela Cristina Contin Pereira de Freitas; Daniele Silva Meireles;
Juliana Alves dos Santos; Talita de Souza Lima; Ilara R. Duran de Melo
(Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: centro, Governador Valadares, urbanismo, Ilha dos
Araújo.
Introdução: Com a industrialização a população rural deslocou-se para as
cidades iniciando o processo de urbanização. Essa transição demográfica
gerou modificações na ocupação do território, causando impactos
econômicos, ambientais e sociais. Para minimizar estes impactos e melhorar
a qualidade de vida das pessoas surge a necessidade do planejamento urbano
das cidades. Objetivo: Avaliar a urbanização da área central, próximo à
rodoviária, e o bairro da Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, Minas
Gerais. Metodologia: Inicialmente assistiu-se a uma aula que buscou
discorrer sobre a teoria do urbanismo, para compreensão dos detalhes
que deveríam ser avaliados nas visitas aos bairros. Posteriormente, foram
gravados alguns pontos importantes e entrevistas com pessoas que circulam
ou moram na região, gerando assim os resultados. Resultados: Através de
vista aos bairros, pode-se construir a identidade do mesmo. O centro é uma
área movimentada, que possui diversos serviços necessários próximos a
todos, como praças, fórum, hospital, igreja, dentre outros. As edificações
possuem, em sua maioria, fachadas antigas e desgastadas, sendo destaque
construções contemporâneas, mas ainda de pouca incidencia na região. A
acessibilidade é ruim, muitas calçadas e acesso a comércios sem rampas,
além da rodoviária, que só possui escadas para o segundo piso. A Ilha
dos Araújo destaca-se como um ambiente acolhedor, arborizado e muito
agradável, motivo de muitos moradores não terem vontade de mudar de
lá. Suas fachadas são, em sua maioria, bem modernas, belíssimas, com
a presença de muitos jardins. No quesito acessibilidade, as calçadas do
bairro deixam a desejar, pois muitas estão danificadas por árvores e outras
são estreitas não havendo espaço para cadeirantes. Para lazer a população
conta com diversas praças, diversos bares, um clube e o calçadão na orla,
muito utilizado para caminhadas tanto por moradores quanto por pessoas
de outros bairros. Conclusões: Conclui-se que um planejamento prévio
constante é necessário, para não vivemos em uma cidade “remendada”,
buscando sempre uma melhor qualidade de vida para os moradores, para
que possam cuidar e viver a cidade como sua.
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Os Movimentos DIY (Faça Você Mesmo), Maker e Upcycling e a proposta de uma arquitetura mais democrática
Miriane das Neves Machado; Patrícia Falco Genovez (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras – Chave: DIY, Movimento Maker, Upcycling, Reaproveitamento, Arquitetura de interiores.
Introdução Este trabalho tem em vista proporcionar um novo ponto de
vista, por exemplo, em temas tais como a reciclagem, relatar sobre uma
sociedade consumista onde alguns profissionais do urbanismo e da arquitetura desempenham um papel importante até mesmo promovendo-a, temos como objetivo, por outro lado, apresentar novas oportunidades, outros pontos de vista, novos modos de pensar a arquitetura como um todo.
Objetivo: Identificar e analisar a utilização da cultura DIY (Do it yourself
– “faça você mesmo”) e seus movimentos subsequentes (Maker e Upcycling) para uma arquitetura de interior mais democrática. Metodologia:
O estudo acadêmico referente a cultura do DIY, foi realizado, conforme
já indicado anteriormente, através de pesquisas bibliográficas com as palavras chaves: DIY, Movimento Maker, Upcycling, Cultura punk e Reaproveitamento nos sites de busca Google Acadêmico, Google, plataforma
Scielo e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Resultados:
Foram encontrados 24 trabalhos acadêmicos sobre o tema em variadas
áreas de abrangência. As dissertações se dividem em trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e artigos. Conclusão: O material
teórico abordando a cultura DIY não só na arquitetura, mas em todas as
áreas ainda é reduzido, ou seja, poucas pessoas realizaram um estudo detalhado sobre o assunto, apesar da utilização da cultura está cada dia mais
presente em nosso meio. Mesmo com pouco conteúdo pode-se observar
que existe uma motivação para sua realização e, independentemente da
área de estudo, as pessoas estão buscando cada dia mais alternativas econômicas para realização de diversos serviços. Devemos incentivar mais
pessoas a aprofundarem o conhecimento referente a essas culturas, gerando mais material de estudo para as futuras gerações.
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O problema da corrosão do aço na construção Civil.
Guilherme Vieira, Liliane de Alcantara, Karla Mayra, Christian Ferreira,
Valcélia Lourenço, Ilara R. Duran de Melo, Dayane Gonçalves(orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Deterioração, corrosão, prevenção, proteção, tratamento.
Introdução: Através de pesquisas, pode –se observar que a corrosão é
um processo resultante da ação do meio sobre um determinado material,
causando sua deterioração. Na construção civil, a corrosão é um tipo de
deterioração que comumente é encontrada nas estruturas metálicas e seus
componentes. Objetivo: Analise dos efeitos prejudiciais da corrosão no
aço nas edificações. Metodologia: Foi pesquisado em artigo de TCC do
curso de Engenharia Civil. Esses dados foram trabalhados na disciplina de
Estruturas em aço e madeira que faz parte da grade curricular do curso de
arquitetura. Resultados: Analisando o problema, verificamos que os na
construção Civil, a corrosão no aço é uma das mais comuns manifestações
patológicas, e podem ser causadas por vários motivos, como o recobrimento das armaduras abaixo do recomendado, concreto mal executado,
acarretando elevada porosidade e fissuras de retração. Além da formação
de nichos de concretagem, devido ao traço, vibração ou formas incorretas,
deficiência de cura do concreto, causando fissuras, porosidade excessiva e
diminuição da resistência, exposição a ambientes corrosivos ou estruturas
metálicas não trabalhadas da forma correta. Conclusão: Quanto o aço é
exposto à corrosão, esta pode afetar as propriedades da liga, fazendo com
que ela perca suas principais qualidades, como resistência mecânica, elasticidade, ductilidade, estética, etc., o que pode inclusive comprometer a
segurança da edificação, é preciso proteger o aço contra a ação dos intemperes com revestimentos, através da interposição de barreira entre o metal
e o meio, o encapsulamento correto com concreto, a proteção catódica
contra a ação da água e do solo.
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Arquitetura de interiores: anteprojeto para o refeitório infantil do
CREI José de Carvalho Costa, localizado no bairro do Altiplano em
João Pessoa-PB.
Gleicyelle Farias Batista; Paula da Costa Ribeiro Mourão; Larissa Moufarreg Diniz; Júllya Dutra Pereira; Rafaela Ataides Lopes; Ilara Rebeca
Duran de Melo (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-Chave: arquitetura de interiores; refeitório; educação infantil;
ecodesign.
Introdução: Ambientes destinados à educação infantil são ricos para o
exercício da criatividade em projetos de interiores. Eles permitem aos seus
usuários não apenas associar múltiplas atividades, como também auxiliam
na construção do saber. Nesses espaços, mais especificamente nos Centros
de Referência em Educação Infantil (CREI), a qualidade do ensino está
diretamente associada à educação alimentar das crianças, o que transforma
o refeitório em um ambiente com grande possibilidade de aprendizado. No
caso do CREI José de Carvalho Costa, uma reformulação no espaço onde
são feitas as refeições se faz necessária, para um melhor atendimento das
necessidades das crianças. Objetivo: Elaborar um anteprojeto de interior
para o refeitório do CREI José de Carvalho Costa em João Pessoa-PB,
que possa proporcionar às crianças um local de vivências e experiências
sensoriais mais atrativas, promovendo através do espaço arquitetônico,
a construção do conhecimento com aplicação de aspectos da ludicidade
e das práticas do ecodesign. Metodologia: Levantamento físico e fotográfico, entrevista com usuários e funcionários, e pesquisa bibliográfica.
Resultados: Foi elaborado um programa de necessidades com o quantitativo dos equipamentos para atender aos usuários, além das modificações
a serem feitas para tornar o local mais lúdico. Por fim, foi elaborado o anteprojeto de interior para o refeitório desse CREI, norteado por princípios
do ecodesign, contemplando a criação de uma horta a ser cultivada pelas
próprias crianças. Conclusão: O refeitório enquanto espaço de convívio e
desenvolvimento infantil, possui grande potencial para dar início ao processo de conscientização ambiental, despertando através de elementos que
estimulem o imaginário, uma forma de enxergar nos objetos descartados
novas possibilidades de utilização.
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O brinquedo e a cor no espaço escolar: ferramentas para o desenvolvimento do aprendizado infantil.
Gleicyelle Farias Batista; Paula da Costa Ribeiro Mourão; Mayra Temponi
de Souza; João Marcos Parreira Mendonça; Simone de Fátima Salvador
Amaral (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.
Palavras-Chave: aprendizado; brinquedo; cores; educação infantil; formas.
Introdução: Nos primeiros anos de vida o contato com o mundo permite
a criança construir conhecimentos práticos sobre seu entorno através de
sua capacidade de perceber a existência de objetos, seres, formas, cores,
sons e odores, de movimentar-se nos espaços e de manipular os objetos.
Nesse contexto a apresentação visual do espaço escolar é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Objetivo: Elaborar projeto de
identidade visual de interiores para os espaços referentes ao pátio e ao
teatro da Escola Municipal Tereza Barbosa, na cidade de São Geraldo do
Baixio – MG, buscando a utilização de elementos visuais que estimulem
a criatividade e propiciem conforto aos alunos facilitando o processo de
desenvolvimento e de aprendizagem. Metodologia: Levantamento físico
e fotográfico do espaço e pesquisa bibliográfica. Resultados: A proposta
final da identidade visual foi composta por dois elementos: forma e cor.
Como elementos principais utilizou-se formas geométricas inspiradas no
jogo Tetris. Recorreu-se às cores vivas, associadas às formas para criar
um ambiente alegre e atrativo aos olhos das crianças. Contrapondo-se à
agitação da energia proporcionada por esta composição escolheu-se para o
plano de fundo das paredes, o branco, equilibrando assim a energia gerada
pelas cores das formas e proporcionando maior conforto visual além de
promover maior destaque do desenho geométrico. Conclusão: A proposta final foi de um ambiente lúdico, que propicia interações imaginativas
com a pintura devido à familiaridade dos elementos escolhidos (peças de
Tetris) e às cores utilizadas. Além de um ambiente agradável e alegre para
os alunos também acredita-se que a proposta tornará a escola mais confortável, divertida e acolhedora para todos, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem.
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Estudo para implantação de um terminal de ônibus intermodal em
Governador Valadares.
Getúlio Coelho S. Sampaio; Guilherme Letizio Vieira (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Terminal, Intermodal, Mobilidade, Infraestrutura, Ônibus.
Introdução: o sistema de transporte público coletivo é um direito de todo
cidadão e sua infraestrutura é necessária para o funcionamento da logística do mesmo. O incentivo as alternativas de circulação intraurbana vêm
sendo estudadas como uma forma que traga equilíbrio entre o aumento populacional e o trânsito. A mobilidade urbana pode ser compreendida como
a facilidade de deslocamento das pessoas na cidade, utilizando diferentes
meios, vias e toda a infraestrutura. Hoje, a utilização do meio de transporte público passou a ser uma opção eficaz de equilíbrio para o transito das
grandes cidades. Objetivo: levantar dados à cerca da mobilidade urbana
atual e suas nuances, além das intervenções necessárias no meio do transporte público. Método: serão utilizados métodos qualitativos, pesquisas
bibliográficas que abrangem não só o campo da arquitetura, mas também
na área da legislação nacional, levantamento de dados corporativos/políticos referentes as políticas de mobilidade urbana da cidade, fatos regionais, leituras dinâmicas, fatos sociais e observações críticas serão utilizado. Resultados: de acordo com os estudos elaborados, foi observado que
a cidade de Governador Valadares-MG tem uma política de investimento
relacionado a circulação intraurbana inferior à ideal, as diretrizes ligadas
as políticas nacionais de mobilidade urbana não tem aplicação em âmbito
regional, perdendo assim a oportunidade de aumento da relação entre as
redes urbanas e suas micro regiões onde poderia ter uma influência maior.
Conclusões: Depois do longo processo de pesquisa, chegou-se ao ponto
do reconhecimento que a implantação de um terminal de integração de
ônibus intermodal tem uma necessidade de caráter urgente principalmente
visando as políticas de desenvolvimento de acordo com o plano diretor da
cidade. Governador Valadares vem se destacando em âmbito regional pelo
seu crescimento populacional relacionado a estudantes universitários, que
assim como a maioria da população necessita de investimentos contundentes na área da infraestrutura, mais precisamente referente a mobilidade
urbana.
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Capela do Espírito Santo
Luciana Ferreira de Paula; Ana Paula Barros Andrade; Ingrid Lorraynny
Fernandes dos Santos; Maria Ruas Deniculi; Sabrina Miranda de Andrade;
Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Memória, Capela, Governador Valadares.
Introdução:Toda edificação erguida traz consigo a história de alguém e
faz parte da memória de um povo.Ao dar inicio ao processo de projetar ou
reformar, o Arquiteto Urbanista eticamente deve fazer um estudo a respeito da edificação para que esta história não se perca com o tempo. A Capela
vai muito além de concreto, tijolos e telhas, ela traz em si marcas da vida
de seres humanos. Objetivos:Identificar um bem cultural na microrregião
de Governador Valadares; Valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Método: O
grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria:
Lugares. 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 informais para coleta de dados.
Resultado: O grupo de trabalho identificou como referência cultural a Capela do Espírito Santo, no Bairro de Lourdes, em Governador Valadares.
Destaca-se sua importância cultural para a cidade. Conclusão: A Capela
do Espírito Santo tem grande significado para os moradores do Bairro de
Lourdes, pois faz parte da história de fé daquele povo que durante muito
tempo lutou para ter um lugar onde pudessem professar sua fé e coroar
Nossa Senhora.Nossa Senhora de Lourdes foi coroada padroeira daquela
paróquia e em 1950, o bairro foi reconhecido como tal pelo prefeito Dr.
Raimundo Albergaria. Em 1957 foi inaugurada a capela e como passar dos
tempos se tornou pequena para tantos fiéis, dando assim inicio a construção da matriz que foi inaugurada em 1966. O local foi reformado e hoje é
celebrado: casamentos, missas, adorações, etc.
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Estudos sobre como a arquitetura pode beneficiar o processo de adoção: Pet café e lar temporário.
Kélitta de Paula Gomes; Daniel Victor Spínola Leite; Andressa Damacena
Carregosa; Luis Henrique Lorentz Almeida; Ilara Rebeca Duran de Melo
(orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Arquitetura pet, cafeteria, lar temporário, animais abandonados.
Introdução: O número de cães e gatos abandonados no Brasil é grande,
existem instituições que defendem a causa animal, porém, possuem uma
visibilidade pequena, dificultando o processo de adoção. Em Governador
Valadares existe a APROBEM que cuida da causa animal, porém eles não
possuem um suporte físico e nem meio de renda, dependendo assim de
doações. Nesse contexto, o presente trabalho pretende analisar as formas
de trazer visibilidade para os animais disponíveis para adoção. Objetivo: Criar um ambiente que seja um lar temporário para animais disponíveis para adoção, e um pet café que traga visibilidade para os animais
e desperte nas pessoas o desejo de adotar. Metodologia: O método de
pesquisa adotado é o qualitativo, utilizando pesquisas bibliográficas relacionadas ao bem-estar animal, interação humano-animal, abrigos para
animais, além de pesquisas para compreender melhor as necessidades do
público em questão. Resultados: Ao estudar a forma que o animal surgiu na vida do homem e como os cães e gatos foram domesticados, foi
possível observar a importância dessa interação, possibilitando a visão de
inúmeros benefícios que os animais domésticos podem trazer para a saúde
dos homens. O estudo do bem-estar dos animais mostrou que não bastam
cuidados mínimos como comida e local para abrigo. A saúde mental do
animal também deve ser considerada, sendo necessário a garantia de lazer
para mantê-los sem estresse. As obras análogas ajudaram na compreensão
das possibilidades existentes para que o projeto seja capaz de se adequar
a todos esses estudos. Conclusão: A proposta então é de um projeto arquitetônico que promova a integração do homem e animal. Um espaço
que acolha o animal e que possibilite um relacionamento com os possíveis
interessados em adoção. O pet café é um projeto que trará abrigo e visibilidade aos animais e ainda possibilita a geração de recursos financeiros
para a manutenção do local.
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Carnapina: Expressão Cultural e Alegria no Carnaval Valadarense
Luciana Ferreira de Paula; Ana Paula Barros Andrade; Ingrid Lorraynny
Fernandes dos Santos; Maria Ruas Deniculi; Sabrina Miranda de Andrade;
Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Memória, Carnapina, Carapina
Introdução: A história e a memória são parte da identidade da arquitetura,
por isso, os Arquitetos e Urbanistas desempenham papel determinante no
campo do Patrimônio Cultural. A história permite o acesso ao processo de
identificação, que vem da necessidade de um passado que une o tempo. Se
não há preservação do patrimônio edificado não haverá o reconhecimento
da memória individual ou coletiva. Objetivos: Identificar um bem cultural
na microrregião de Governador Valadares; Valorizar a cultura regional;
promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Método: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto
de estudo a categoria: Forma de Expressão. 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. Resultado: Dentro da categoria Forma de Expressão o grupo de trabalho identificou como referência cultural
o Carnapina, evento pré-carnavalesco, organizado no bairro Carapina, em
Governador Valadares. Destaca-se sua importância cultural para a cidade.
Conclusão: O Carnapina veio com a intenção de trazer lazer e cultura não
só para os moradores do bairro, mas também para a população em geral.
O evento surgiu com o intuito de tirar a má fama do bairro através do
Carnaval, realizado com alegria. A folia vem tomando proporções maiores e reunindo pessoas de diferentes bairros de Governador Valadares e
até mesmo antigos moradores. Muitos deles, hoje residentes no exterior,
preferem visitar a família na época do Carnaval para prestigiarem a festa.
Além do bloco carnavalesco trazer diversão, entretenimento e uma imagem positiva da comunidade, também gera renda para os moradores no dia
do evento, favorecendo os vendedores ambulantes.
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Habitações de Interesse Social: viver bem.
Vanessa Taborda Soares; Rafaela Mayrink Aguiar; Claudinei Martins
Vasconcelos; Lucas Daniel Pereira dos Santos; Getúlio Coelho Silva
Sampaio; Geraldo Magela Purri Alves de Sousa (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: Habitação de Interesse Social, conforto, diferencial,
conceito, paisagismo
Introdução: O presente trabalho apresenta uma opção de Habitação de
Interesse Social que propicie aos seus moradores conforto, comodidade e
um diferencial da uniformidade dos projetos existentes hoje no mercado,
implantando um novo conceito e trabalhando o paisagismo no entorno da
construção. Objetivo: Desenvolver um projeto que seja uma referência
para projetos futuros, aproveitando-se da área total do terreno, gerando
conforto e comodidade aos moradores. Metodologia: Estudo de projetos
existentes para levantamento de dados, levando em consideração as leis
pertinentes para elaboração deste projeto. Desenvolvimento do projeto
para um terreno hipotético de 8,00 m (oito metros) de frente e fundos, por
20,00 m (vinte metros) nas laterais direita e esquerda. Resultados: Como
resultado tem-se um projeto completo de uma residência unifamiliar, composto por sala, copa, cozinha, 02 (dois) quartos, banheiro e lavanderia,
onde todos os ambientes atendem as legislações referentes a iluminação
e ventilação para a cidade de Governador Valadares, atendem também as
diretrizes da Caixa Econômica Federal para habitações de interesse social, bem como a NBR9050. O projeto conta também com área de expansão e área para garagem. Com um conceito único, uma fachada arrojada,
e o uso do paisagismo tem-se uma residência contemporânea que tende
a destacar-se dentre as demais. Conclusão: É possível fugir do formato
padrão retangular utilizado hoje no mercado, propiciando aos moradores
uma moradia que reflita suas personalidades na estrutura física do projeto,
pensando na diversidade de cada família e em seus diferenciais é possível
projetar de forma a realizar seus sonhos.
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Boate Mary’s Club: cultura alternativa e diversidade em Governador Valadares/MG
Vanessa Taborda Soares; Rafaela Mayrink Aguiar; Lucas Daniel Pereira
dos Santos; Claudinei Martins Vasconcelos; Getúlio Coelho Silva Sampaio; Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Memória, Boate, Mary’s Club
Introdução: Os arquitetos desempenham um papel importante na valorização do patrimônio histórico, pois estes são os responsáveis pelo seu
resguardo. Mas, para isso, ele deve se preparar, além de se tornar um pesquisador nato, é necessário fazer um estudo minucioso de cada bem a ser
recuperado, já que os bens servem como referência para a história de um
grupo ou lugar e fazem parte de sua memória. Objetivos: Identificar um
bem cultural na microrregião de Governador Valadares; Valorizar a cultura
regional. Promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Método: O grupo de trabalho inicialmente definiu como
objeto de estudo as categorias: Lugares e Formas de Expressão. 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 colaboradores e coleta de dados. Resultado:
Dentro das categorias Lugares e Formas de Expressão o grupo de trabalho
identificou como referência cultural a boate Mary’s Club, destacando sua
importância cultural para a cidade. Conclusão: A boate é a primeira casa
de festas alternativa de Governador Valadares. Lá, muitas pessoas que se
sentem reprimidas pela sociedade, graças a sua orientação sexual ou modo
de pensar, agir e vestir, podem se expressar sem medo de serem discriminadas ou agredidas. Trata-se de um marco para a sociedade valadarense
ao tornar possível a interação entre diversidade de gênero e de orientação
sexual. A manutenção da boate promove não só uma identidade para o
lugar onde acontecem diversas festas temáticas como permite que pessoas
de todas as etnias e orientações sexuais se divirtam juntas, em um mesmo
espaço. Além disso, na boate ocorrem manifestações artísticas como os
espetáculos de Drag Queens e Gogo Dancers, personagens característicos
de uma sociedade alternativa e contemporânea.
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Projeto Integrador: a importância das atividades práticas e a interação com órgãos públicos no desenvolvimento dos alunos de Arquitetura e Urbanismo.
Claudinei Martins Vasconcelos, Rafaela Mayrink Aguiar, Lucas Daniel
Pereira dos Santos, Vanessa Taborda Soares, Getulio coelho Silva Sampaio, Ilara Rebeca Duran de Melo (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Integrador, Arquitetura social, Extensão, Aprendizado,
Urbanismo.
Introdução: A falta de atividades práticas e de visitas técnicas é um dos
fatores que podem influenciar negativamente no aprendizado estudantil.
Em contraposição o convívio com órgãos e entidades públicos pode ser
extremamente benéfico para a crescimento dos alunos. Este resumo visa
explanar através do ponto de vista dos egressos do curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Vale do Rio Doce – Univale sobre a importância do Projeto Integrador para a aquisição de conhecimento prático.
Objetivo: Analisar a participação dos alunos do curso de Arquitetura e
Urbanismo no Projeto Integrador realizado em São Geraldo do Baixio e
em Engenheiro Caldas, ambas localizadas em Minas Gerais. Metodologia: Estudo teórico/prático, e acompanhamento nas visitas técnicas que
ocorreram em São Geraldo do Baixio e em Engenheiro Caldas, relatando
o ponto de vista dos alunos. Através das visitas é possível visualizar as
diversas áreas de atuação no campo. O convívio com as prefeituras através
dos projetos realizados mostra a implicação social e pública do arquiteto,
sendo este um elo entre a entidade e a população. Resultados: A realização do projeto incorpora o conhecimento extraclasse ao cotidiano do
aluno, fomenta a relação aluno/sociedade e viabiliza um desenvolvimento prático fundamental de extensão acadêmica, no desenvolvimento dos
futuros profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo. Ainda são fundamentais para as prefeituras atendidas, pois possibilitam a implantação
de melhorias significativas nas cidades, sem o ônus econômico da contratação de profissionais para elaboração destes projetos. Conclusão: A
integração entre a Instituição de ensino e os órgãos que recebem o projeto
integrador fornece oportunidade de atividades de campo, traz aos alunos
uma nova visão da área de atuação e possibilita implantação de melhorias
devidamente desenvolvidas e pensadas para atender a sociedade.
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Parques Urbanos e suas funções ambientais, sociais, econômicas e
políticas.
Claudinei Martins Vasconcelos, Guilherme Letizio Vieira (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: parque urbano, social, ambiental, econômica, política;
Introdução: Desde o surgimento do termo parque urbano, sua implantação vem sendo amplamente realizada com as mais variadas funções. Com
formas, relevos e áreas diversas, atualmente é usado como ferramenta política com conotação social, ambiental e econômica. Objetivo: Analisar
as possibilidades e a viabilidade de implantação de parques urbanos, como
condicionante da melhoria de vida da população, através dos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Metodologia: Estudo teórico de variados
autores, e estudo prático de parques urbanos existentes através de visitas in loco para observação e levantamento de dados sobre implantação
e funcionalidade. Resultados: Os parques urbanos no âmbito ambiental
preservam a vegetação local, e possibilitam a implantação de vegetação
em áreas degredadas ou assoreadas, auxiliando na redução térmica local,
absorção de águas pluviais dentre outros. No quesito social, tornam-se
áreas públicas de lazer, proporcionando um espaço para implantação de
equipamentos públicos, gerando uma interação social entre todas as pessoas que o utilizam. Pode-se destacar também sua função econômica sendo uma área propícia para comércios variados, têm-se também o apelo
político, visto que apesar de não ser uma área passível de venda, agrega
valor significativo aos terrenos adjacentes devido suas funções supracitadas. Conclusão: A implantação dos parques urbanos é fundamental para
o equilíbrio funcional da cidade, tornando-se hoje uma ligação entre a área
urbana e a visão bucólica pastoril do campo. Destaca-se também por sua
crucial importância para a parcela da sociedade que não dispõem de meios
para opções de lazer que requerem condicionantes econômicos. Haja visto
suas implicações públicas e sociais, os parques urbanos estão sendo utilizados ainda como ferramentas políticas por agregarem valor econômico as
áreas em seu entorno, tornando lucrativa a venda de terrenos adjacentes.
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Mapeamento da produção acadêmica sobre arquitetura sacra e símbolos sagrados
Débora Tameirão Lisboa, Patrícia Falco Genovez (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: arquitetura sacra, símbolos religiosos, arquitetura.
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 símbolos da religião e a 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 de Periódicos da
CAPES (www.periodicos.capes.gov.br), utilizando-se as palavras-chave:
símbolos sagrados; arquitetura sacra. 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 vinte e dois trabalhos, entre teses e artigos. A partir da
análise desse conjunto de estudos, 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 dos símbolos
da arquitetura sagra católica, demonstrando a necessidade de exploração
acadêmica do assunto. Todavia, existe amplo material sobre os símbolos
sagrados. Conclusão: O levantamento bibliográfico sobre o espaço sagrado e seus símbolos, norteia e confere base teórica do que se tem estudado
a respeito da temática, 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, buscando ainda, sua relação com o território.
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O vidro como aliado à eficiência energética na edificação
Carla Maria Gonçalves Batista; Isa Lima Maia; João Victor Pereira Dias;
Mariana de Oliveira Gonçalves; Kezia Caldas Rodrigues; Rondinelly Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Materiais de construção, vidro, sustentabilidade, arquitetura.
Introdução: O vidro é considerado um material ecologicamente correto,
formado por sílica, sódio, cálcio, magnésio, alumina e potássio. Atualmente, é aliado das edificações sustentáveis, pois difunde tecnologias capazes
de contribuir com a preservação do meio ambiente e a eficiência das construções. Objetivo: Identificar cinco tipos de vidros que configurem alternativas sustentáveis na arquitetura. Metodologia: Atividade desenvolvida
na disciplina Materiais de Construção, realizada em sala de aula, baseada
em pesquisa bibliográfica. Resultados: O vidro autolimpante é formado
a partir de um vidro float, sendo capaz de reduzir o consumo de água e de
insumos para limpeza, através da captação da água da chuva e dos raios
ultravioletas. O vidro baixo emissivo é produzido em processo que não
permite a troca de calor entre o ambiente. Quando utilizado como vidro
duplo, isola termicamente até cinco vezes mais que um vidro transparente
monolítico. O vidro eletrocrômico é composto por películas finas de cristal prensadas entre duas placas de vidro, capazes de mudar de cor quando
recebem uma descarga elétrica, além de garantir a privacidade, ele reduz
a passagem de ruídos e protege o ambiente contra danos causados pelos
raios ultravioletas. O vidro de proteção solar tem a função de moderar a
entrada da luz para o interior das edificações. Parte da radiação solar que
atravessa o vidro é absorvida e parte é refletida para o ambiente externo.
O vidro serigrafado consiste na união de sofisticação a eficiência energética, sendo caracterizado por gerar grande efeito estético associado ao alto
desempenho, que possibilita uma gama de tons e de design atribuídos a
sua baixa reflexão. Conclusão: O vidro oferece ampla potencialidade sustentável, comprovada por mecanismos altamente tecnológicos que atuam
no âmbito da eficiência luminosa e energética, ocasionando isolamento
térmico, isolamento acústico e redução do consumo de água e energia.
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Análise do Habitar: Avaliação da qualidade do ambiente na habitação de interesse social do Residencial Vitória e possíveis intervenções
Tayanne Medeiros Barbosa; Amanda Bedoni Rodrigues; Marianna França
de Jesus (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Qualidade do ambiente.
Políticas públicas habitacionais. Psicologia ambiental. Governador Valadares.
Introdução: A qualidade do ambiente nas habitações de interesse social,
tanto no que tange aspectos de sua implantação quanto aspectos referentes ao urbanísticos é um tema que merece ser analisado e discutido. A
avaliação pós-ocupação é um dos instrumentos que contribui na análise
da qualidade da inserção da habitação de interesse social contribuindo
para a retroalimentação de futuros projetos. Objetivo: Analisar e avaliar
a qualidade do ambiente nas habitações de interesse social do Residencial Vitória em Governador Valadares/MG, por meio da avaliação pós-ocupação. Metodologia: A pesquisa se divide em duas etapas, sendo a
primeira, voltada à revisão bibliográfica, tendo como um de seus pilares
a psicologia ambiental, e a análise e compreensão do espaço por meio da
observação, registros fotográficos e o walkthoughs. A segunda etapa, será
constituída pela aplicação do instrumento questionário, junto aos usuários/moradores, e por meio dos resultados obtidos será proposto uma intervenção no Residencial Vitória, apontando possibilidades de melhorias
nos pontos indicados como inadequados e/ou ineficazes. Resultados: A
avaliação pós-ocupação se torna ferramenta necessária para obtenção de
dados a respeito da qualidade do ambiente. Assim, a pesquisa proposta,
por meio da participação dos usuários/moradores, é uma forma de apresentar possibilidades de intervenções para a melhoria deste espaço de morar. Conclusão: A avaliação pós-ocupação, destinada ao residencial, se faz
necessária e essencial, uma vez que, por meio da observação e registros
fotográficos, constatou-se a necessidade de melhorias nesta habitação de
interesse social. Assim, a proposta é analisar as políticas públicas habitacionais aplicadas em nossa cidade, propondo possíveis intervenções, apresentando alternativas para um espaço que atenda às necessidades e desejos
dos usuários/moradores.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Proposta de criação de um centro de
educação ambiental na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE –
Campus II
Tayanne Medeiros Barbosa; Amanda Bedoni Rodrigues; Ilara R. Duran de
Melo; Marianna França de Jesus (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Educação ambiental; Educação ambiental no Ensino Superior; Centro de Educação Ambiental.
Introdução: Considerando que a universidade é uma porta de ensino
profissional que consequentemente muda a visão dos integrantes. Tendo conhecimento dos problemas ambientais, assim é possível implantar
melhorias e práticas sustentáveis no meio ambiente e no meio social. A
criação de Centros de Educação Ambiental vem sendo desenvolvidos em
algumas universidades no Brasil e no mundo. Objetivo: Desenvolver material para subsidiar a elaboração de projeto arquitetônico de um Centro
de Educação Ambiental na Universidade. Um centro a ser utilizado para
colaborar estudos e pesquisas relacionadas ao meio ambiente. Metodologia: Para a coleta de dados os instrumentos que serão utilizados serão a
observação, utilizando os sentidos na obtenção de dados de determinados
aspectos da realidade. Serão utilizados ainda, instrumentos que auxiliam
na elaboração de projetos sustentáveis, como materiais e técnicas. Resultados: Dessa forma o centro de educação ambiental se torna ferramenta
de conscientização para os universitários e comunidade vizinha. O projeto proposto pretende influenciar na educação ambiental dentro do campus, sendo instrumento motivador, a partir dos ensinos voltados às ações
para o desenvolvimento sustentável. Conclusão: O centro de educação
ambiental se torna ferramenta de conscientização para os universitários
e comunidade vizinha. Assim, a proposta é uma edificação que seja de
baixo impacto ambiental evitando terraplanagem, que faça parte da leitura ambiental, utilizando recursos de iluminação e ventilação natural e
insolação de acordo com as estações do ano, que adote materiais de fácil
obtenção local ou regional. Assim, a UNIVALE, como referência em formação superior na região, propiciará aos estudantes e a comunidade local
e da região, um ambiente destinado à educação ambiental, contribuindo
assim para a formação do pensamento crítico sobre o meio ambiente e os
problemas ambientais.
91

Arquitetura como agente de melhorias no ambiente de trabalho de
telemarketing.
Andressa Damacena Carregosa; Luis Henrique Lorentz Almeida; Daniel
Victor Spínola Leite; Kélitta de Paula Gomes; Ilara Rebeca Duran (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Psicologia Ambiental; Conforto Ambiental; Arquitetura
Corporativa
Introdução: Para criação de ambientes de trabalho de Telemarketing mais
humanos e que tenham como foco o usuário, é importante a aplicação de
conceitos como a Psicologia Ambiental, que visa estudar as inter-relações
entre o homem e o meio ambiente (construído ou não), a Ergonomia, que
estuda a relação do homem com o seu ambiente de trabalho, objetivando
a melhoria do mesmo e a Arquitetura corporativa que visa à criação de
ambientes corporativos menos monótonos e sem identidade. Objetivo:
Demonstrar a importância de se relacionar a Psicologia Ambiental, ergonomia e arquitetura corporativa para a melhoria do ambiente de trabalho
de Telemarketing e para a elaboração de um projeto de Call Center. Metodologia: A metodologia utilizada foi à qualitativa, através de pesquisa
bibliográfica em artigos técnicos e de materiais considerados relevantes
para os temas estudados. Resultados: Dessa forma o projeto proposto pretende a aplicar os conceitos estudados, para que se tornem ferramentas
de criação de ambientes de trabalho mais humanos, e que valorizem os
trabalhadores. Conclusão: Conclui-se a importância do conhecimento dos
aspectos estudados para a criação de um ambiente que atenda às necessidades do usuário, aumentando não somente sua qualidade de vida, mas
também a sua afetividade e bem-estar com relação ao seu ambiente de
trabalho. Trazendo a questão do pertencimento ao local de trabalho.
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A Praça do Horto Municipal de Governador Valadares como bem
cultural
Sara Emília Pereira, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Memória, Patrimônio, Governador Valadares
Introdução: O Patrimônio representa os bens materiais e/ou imateriais
que transmitem a história de um povo para as futuras gerações. O Patrimônio pode ser classificado em Histórico, Cultural e Ambiental. A preservação destes bens é de interesse público, mas, tal responsabilidade cabe
também ao profissional de arquitetura que deve colaborar para garantir a
salvaguarda de bens edificados, monumentos, conjuntos urbanos e cidades
históricas. Objetivo: Identificar um bem cultural em Governador Valadares; reconhecer a importância do patrimônio e da cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial.
Metodologia: O trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a
categoria: Lugares. Posteriormente, identificou-se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das
fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo
IPHAN.O trabalho de campo envolveu entrevistas com colaboradores e
coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria Lugares identificou-se
como referência cultural a Praça do Horto Municipal, finalizada em 2008,
localizada no bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares. Conclusão: A Pracinha do Horto, como é conhecida, é um ponto de encontro para
muitos jovens, pois propicia momentos de cultura e formas de expressão
de grupos que partilham do gosto pelo rock, hip-hop, skate e outras formas de cultura jovem existentes na cidade. Em ocasiões específicas, o
local recebe apresentações de artistas da região. A criação da pracinha foi
uma iniciativa do município para resolver questões de higiene e descuido
em que o Córrego do Figueirinha se encontrava. Hoje a manutenção está
precária e precisa de uma revitalização para reatar os vínculos com a comunidade local.
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TARU-RUNDHUM (Dança Indígena)
Jéssica Costa Isidoro, Patrícia Falco Genovez(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Memória, Cultura índigena;
Introdução: O Patrimônio representa os bens materiais e/ou imateriais
que transmitem a história de um povo para as futuras gerações. O Patrimônio pode ser classificado em Histórico, Cultural e Ambiental. A preservação destes bens é de interesse público, mas cabe a responsabilidade
do profissional de arquitetura salvaguardar bens edificados, monumentos,
conjuntos urbanos e cidades históricas. Objetivo: Identificar um bem
cultural na mesorregião do Vale do Rio Doce. Metodologia: O trabalho
inicialmente se definiu como objeto de estudo a categoria: Celebração.
Posteriormente identificou-se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário
Nacional de referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN.O trabalho
de campo envolveu entrevistas com informantes e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria Celebração trabalho identificou como referência cultural da dança indígena Krenak. Conclusão: A celebração da dança
do TARU-RUNDHUM para o povo Krenak representa o “sagrado”, que
é o ritual onde o povo expressa alegria e paz em relação da natureza, que
vem sendo transmitido de geração em geração, apesar de que com passar
dos anos a celebração acontece cada vez menos. Atualmente os caciques
estão promovendo reforço da cultura para as novas gerações, trazendo a
sabedoria e proporcionando a união.
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Análise acústica – Igreja Assembleia de Deus
Raphaela Ágata Moreira Mendes, Sueny Gomes, Zaine Silva Santos, Ilara
R. Duran de Melo (orientador), Bárbara Poliana Campos (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Ruídos, Norma de desempenho, Acústica, Arquitetura
Introdução: Na arquitetura há várias vertentes e uma delas é estudar o
conforto acústico de um determinado local seguindo a norma brasileira
aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Um
local com um bom revestimento acústico melhora o desempenho, concentração e evita alguns problemas como estresse, perturbação, perda de
audição, insônia e outros problemas que afetam a qualidade de vida. Objetivo: A pesquisa realizada em cumprimento a uma análise acústica da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na Rua Afonso Pena, no
centro, visando verificar as condições acústicas nos horários de culto nos
limites estabelecidos pela legislação. Metodologia: Visita ao local e medições dos ruídos, reverberações e vibrações em vários pontos internos e
externos a edificação, utilizando um aplicativo específico para medição e
a partir dos resultados, foi aplicado ao método de Sabines. Resultados:
De acordo com o método de Sabines constatou-se que os ruídos, reverberações e os níveis sonoros excedem o limite máximo permitido pela NBR
10.151/2000. Tais resultados diagnosticados são consequência dos materiais existentes na igreja e sua própria estrutura, que possui uma acústica
debilitada para o isolamento do templo e péssima vedação para os ruídos
externos, pois possui um pé-direito muito alto juntamente com materiais
altamente refletores em todo o templo. Na saída do templo observa-se que
o som emitido dentro da nave do templo se propaga por todo trajeto até a
chegada ao térreo devido a rampa ser em espiral e ter enormes vãos. Conclusão: Após finalizar a pesquisa constatou-se que o ruído do ambiente
ultrapassa 15dB do permitido pela NBR 10.152, que é 60dB para atividades diurnas (7h às 22h), sendo assim, prejudicando os próprios membros
da igreja no horário dos cultos, os moradores ao entorno.
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Educação Ambiental Rede Solidária Natureza - Concurso Arquitetando Solidariedade
Raphaela Ágata Moreira Mendes, Sueny Gomes, Zaine Santos, Ilara Rebeca Duran (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: arquitetura e urbanismo, educação ambiental, coletores
de material reciclável
Introdução: O curso de Arquitetura e Urbanismo promoveu o concurso
Arquitetando Solidariedade, culminando na criação de um projeto de coletores de materiais recicláveis desenvolvidos pelos alunos na semana acadêmica em 2017. O concurso faz parte do projeto de extensão em educação ambiental Rede Solidária Natureza, realizado com o auxílio financeiro
do Instituto MRV. Objetivo: A proposta consiste em desenvolvimento de
coletores de material reciclável de baixo de execução para ser implantado
no campus e em escolas municipais participantes do projeto com intuito de
conscientizar os alunos, funcionários e professores à reciclagem. Esses coletores serão sempre instalados em grupos de 2. Sendo uma para material
seco e outro para lixo orgânico. Metodologia: Formação de grupos para
discutir entre si ideias para elaboração do projeto. Resultados: Todos os
grupos entregaram propostas diferentes e foi lançado no site da instituição
uma votação popular para escolha da ideia mais viável. Conclusão: Foi
escolhido a proposta do grupo de alunos do 8º período do curso com 3.099
votos na qual o conceito do projeto foi a utilização de linhas sinuosas e
cruzadas em ambas as lixeiras que foi inspirado no Rio Doce. Foi utilizado
cores quentes e frias. As cores quentes usadas para o material seco e as
frias usadas no material úmido fazendo alusão ao tipo de resíduo que cada
uma irá abrigar. Os coletores já foram implantados em nove escolas ribeirinhas participantes do projeto Rede Solidária Natureza Viva e na Univale.
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Desafios e inovação
no ambiente construído:
Cidades, infraestrutura e
desenvolvimento sustentável
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Utilização de resíduos de concreto para melhoria das características
mecânicas e de absorção de água do tijolo de solo-cimento
Farley L. Rocha, Élida K. Nunes Lima, Rondinelly G. Pereira, Juliano D.
Groppo (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras chave: tijolo de solo-cimento, solos, resíduos de concreto.
Introdução: As pesquisas para a utilização de resíduos da construção civil
vêm assumindo grande importância tanto do ponto de vista econômico
quanto ecológico. O tijolo de solo-cimento é composto de uma mistura íntima prensada de solo, cimento e água, onde o solo é o material principal,
o cimento entre 5% a 10 % em massa e a água necessária para se obter a
umidade ótima, a massa especifica máxima e a hidratação do cimento, e
com a adição de resíduos granulares de concreto verifica-se melhorias na
resistência mecânica e absorção de água. Objetivo: Realizar um estudo
das principais características do tijolo solo-cimento que são melhoradas
com a adição de resíduos de concreto. Metodologia: Foi realizada uma
análise descritiva exploratória dos requisitos presentes na NBR 8492 que
determina a resistência a compressão e a absorção de água para tijolo de
solo-cimento, na NBR 12253 que determina o tipo de solo, a granulometria e o teor de cimento a ser utilizado, além de pesquisa sobre a utilização
de resíduos de concreto na literatura acadêmica atual. Resultados: A utilização de resíduos de concreto na composição do solo pode melhorar suas
características pois o mesmo passa a ter um teor maior de fração areia na
sua composição. Para traços com até 40% de resíduos e 10 % de cimento,
a um aumento da massa específica máxima desse solo, bem como um aumento da resistência a compressão do tijolo de solo-cimento e uma menor
taxa de absorção de água. Conclusões: Os resíduos de concreto podem
ser alternativa para melhorar as características do solo utilizados para a
fabricação de tijolo solo-cimento e assim atender aos requisitos mínimos
presentes nas normas são melhorados com a sua utilização. Apoio: FAPEMIG.
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Tinta de terra: possibilidades e desafios para sua utilização em Governador Valadares - MG
Élida Kécia Nunes Lima, Caroline Candido Oliveira, Gabriela Dorneles
de Oliveira, Giovanni Tavares Neves, Matheus Teixeira de Freitas;
Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: tintas; tinta de terra; sustentabilidade
Introdução: Apesar da ampla aplicação de seu produto, a indústria de tintas tem o desafio de diminuir a degradação que oferece ao meio ambiente,
desenvolvendo técnicas que minimizem o impacto ambiental, reduzam o
uso de energia, água e compostos orgânicos voláteis, além da prevenção à
poluição gerada pela produção. É importante a busca por um produto que
atenda aos desafios de ser acessível, sustentável e oportuno à sociedade.
Objetivo: Apresentar a técnica de pintura com tinta de terra, demonstrando desafios e possibilidades de utilização em Governador Valadares, como
alternativa às tintas tradicionais. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e
aplicação de questionário pelo recurso Google Forms, para avaliar os conhecimentos sobre a tinta de terra dos moradores de Governador Valadares - MG. Resultados: A fabricação da tinta de terra se dá pela mistura do
solo, cola branca (ou grude) e água em proporções definidas, realizando-se
testes para avaliar as características do solo e a viabilidade de seu uso e fazendo o correto preparo da superfície a ser coberta. Através do questionário aplicado, notou-se que a tinta de terra ainda é pouco difundida, já que
85% dos entrevistados a desconhecia. No entanto, após breve elucidação
sobre o produto, sua aceitação foi de 64%. A falta de conhecimento, a qualidade e a durabilidade foram apontadas como as principais objeções para
o seu uso. Em contrapartida, o custo reduzido e menor impacto ambiental
seriam as principais motivações para o emprego da técnica. Conclusão:
A falta de conhecimento sobre a tinta de terra dificulta a sua utilização em
maior escala, mas percebe-se que há certo interesse em sua utilização, o
que poderia ser amplificado com a divulgação dessa técnica de pintura.
Pelo baixo impacto e custo reduzido, esse produto teria grande utilidade
na construção, principalmente nas habitações de interesse social.
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Análise das alterações topográficas e geotécnicas da área de transbordo de Governador Valadares
Aleff Gonçalves Quintino, Joel Simões dos Santos, Lacir Barbosa de Almeida Júnior, Misael Clayton Santiago Rodrigues, Rondinelly Geraldo
Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: topografia, relevo, geotecnia
Introdução: A coleta de resíduos sólidos no município de Governador
Valadares, no Leste Mineiro, é realizada pela empresa Pavotec. Esta tem
a função de realizar o atendimento à população de 266.190 habitantes. A
área de depósito localiza-se na rodovia BR-116, Km 475, bairro Turmalina. O local é utilizado desde a década de 1980 e durante todo esse período é notório algumas alterações no relevo devido aos processos naturais
e antrópicos, porém foi analisado apenas o período de 2009 em diante.
Objetivo: Comparar o levantamento topográfico realizado em 2009 com
as características do relevo da atual área de transbordo de resíduos do
Município de Governador Valadares. Metodologia: Realizou-se pesquisa bibliográfica, através da consulta a trabalhos científicos nessa área, a
saber: artigos, dissertações, teses e livros e também leitura de projetos
topográficos, acompanhada de visita técnica. Com base no levantamento
topográfico existente, foi desenvolvido um estudo comparativo da área
de transbordo, mapeada em 2009, com a situação atual e para facilitar a
análise foi desenvolvido uma maquete representativa do local. Resultados: A partir dessas informações percebeu-se que as alterações nas curvas
de nível do relevo são imperceptíveis, portanto para obter uma informação mais refinada acerca da planialtimetria é necessário realizar um novo
levantamento. Conclusão: Quando analisado no período de 2009 quando foi efetuado o último levantamento topográfico até o momento atual,
conclui-se que as alterações no relevo não são significativas. As mudanças
encontradas foram nos pontos onde são temporariamente depositados os
resíduos.
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Identificação de mudanças na área de transbordo de Governador Valadares com a utilização de recursos eletrônicos
Bianca Pereira Vargas, Adahir Silva Mattos, Aleff Gonçalves Quintino,
Arthur Silva Neto, Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras Chave: lixão, área de transbordo, mapeamento
Introdução: É comum nas cidades brasileiras que os lixos gerados
sejam simplesmente jogados no solo, sem qualquer cobertura, formando
depósitos a céu aberto, também conhecido como lixões. Área de transbordo
é um espaço onde o rejeito sólido de uma população é descarregado e
preparado para ser enviado para um aterro sanitário. Objetivo: Realizar
um estudo das mudanças que a área de trasbordo situada na cidade de
Governador Valadares passou nesses últimos anos através da utilização
de recursos eletrônicos. Metodologia: Realizou-se revisão bibliográfica e
visita à área de transbordo. A verificação das mudanças na área de transbordo procedeu-se através da análise dos últimos registros eletrônicos
disponíveis em programas como Google Earth Pro, Google Street View,
com dados de 2013, comparando com um registro atual realizado por drone. Resultados: A partir das análises feitas como programa Google Street
View, percebeu-se que não há imagens precisas da área. A caracterização
do local foi possível através dos recursos do Google Earth Pro. Nota-se
que os ambientes físicos e a portaria permanecem no mesmo lugar, as modificações aconteceram nas estradas de acessos para o aterro onde houve
um desnível no terreno, na construção de um talude expandindo a área
para depósito do lixo, com isso houve alteração na organização das pilhas
de lixo. Conclusão: Constatou-se que na cidade de Governador Valadares
não há funcionamento de aterro sanitário, existindo apenas a área de transbordo. Através dos recursos eletrônicos foi possível constatar que as poucas mudanças identificadas ocorreram devido às necessidades de logística
para o descarte do lixo.
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Infraestrutura verde: um estudo sobre as Áreas Verdes Públicas na
cidade de Governador Valadares-MG
Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior; Estêvão Preisigke Seidler
Gaede; Matheus Louback Reis da Cunha; Rebeca Soares Quintão Borges; Sarah Louback Reis da Cunha; e Renata Bernardes Faria Campos
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: áreas verdes, cobertura vegetal urbana, expansão urbana, planejamento urbano
Introdução: A expansão urbana, ao longo do tempo, tem resultado na diminuição significativa da quantidade e manutenção das áreas verdes urbanas.
Este cenário certamente afeta as contribuições das Áreas Verdes Públicas
(AVPs) sobre a mitigação dos impactos negativos provenientes do crescimento das cidades. Além disso, pode limitar a prestação de serviços ecossistêmicos no meio urbano, o favorecimento da saúde física e mental da
população, o senso de segurança e a promoção de benefícios econômicos.
Objetivo: Caracterizar a distribuição das Áreas Verdes Públicas na cidade
de Governador Valadares/MG. Metodologia: Cálculo do Índice de AVPs
e do Índice de Cobertura Vegetal das AVPs para a cidade como um todo
e para os bairros, relacionando estes últimos com número de habitantes
e renda per capita. Análise estatística da relação entre a distribuição de
AVPs e sua cobertura vegetal. Resultados: Espera-se constituir um banco
de dados contendo informações sobre a caracterização das Áreas Verdes
Públicas em Governador Valadares-MG. Com essas informações pretende-se subsidiar um planejamento urbano para a cidade, visando a criação
de um Plano Diretor e de políticas públicas que contemplem as Áreas
Verdes Públicas e seus benefícios para a cidade e a população da mesma.
Conclusão: O conhecimento sobre as AVPs e sua distribuição na cidade
pode condicionar a urbanização, de modo a garantir quantidade, qualidade
e distribuição de espaços verdes adequados nos centros urbanos e, assim,
otimizar o monitoramento e gerenciamento das AVPs.
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NBR 15.575: conhecimento da norma por usuários de edificações residenciais em Governador Valadares/MG
Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior; Estêvão Preisigke Seidler
Gaede; Matheus Louback Reis da Cunha; Rebeca Soares Quintão Borges; Sarah Louback Reis da Cunha; e Dayane Gonçalves Ferreira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: construção civil, eficiência construtiva, norma de
desempenho, qualidade
Introdução: A NBR 15.575 tem como objetivo a regularização de construções, com o intuito de garantir que as edificações habitacionais possuam
qualidade, com vista ao bem-estar de seus usuários. Esta norma também é
importante para promover a economia de projeto, execução e uso de edificações residenciais. Objetivo: Descrever o conhecimento dos usuários
de edificações residenciais a respeito da NBR 15.575, destacando aspectos
de aplicação da norma e seus efeitos no uso das edificações pelos moradores. Metodologia: Foi elaborado um questionário objetivo abrangendo as
etapas que compõem a NBR 15.575. Os questionários foram preenchidos
por usuários de edificações habitacionais construídas entre três e quatros
anos atrás, em Governador Valadares/MG. Resultados: Do total de entrevistados, 91% relatou que não conhece a NBR 15.575. Mais da metade
afirmou que não sabe qual é o nível de desempenho de sua residência.
A maioria dos entrevistados conhece os prazos de garantia, embora não
saibam a respeito da vida útil de projeto, áreas de acesso e especificações
de materiais utilizados. Somente 54,5% dos moradores se sentem seguros
quanto à estrutura física da residência, mas nenhum dos usuários relatou
ter sofrido queda, lesão ou transtornos por desníveis no piso. Apenas um
entrevistado disse que modificou algo na residência que não estivesse de
acordo com o manual do usuário. Conclusão: O conhecimento da norma
pelos usuários das edificações ainda precisa ser melhorado. Os moradores
devem ter noção do respaldo que a NBR 15.575 os oferece e da importância da correta utilização do manual do usuário para o bom desempenho a
longo prazo de suas casas.
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Corredores de Ônibus e BRT: inovação no sistema de transporte
brasileiro
Rebeca Soares Quintão Borges; Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior; Estêvão Preisigke Seidler Gaede; Matheus Louback Reis da Cunha;
Sarah Louback Reis da Cunha
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: infraestrutura urbana, mobilidade urbana, transporte
público
Introdução: O uso do transporte público contribui para diminuir a emissão
de poluentes na atmosfera, o número de automóveis nas ruas e de acidentes de trânsito. O poder público também ganha com esse tipo de transporte
pelo número de viagens realizadas e o baixo custo de manutenção viária.
Logo, alternativas voltadas para sistemas de transporte público urbano que
motivem esse cenário de benefícios são cada vez mais importantes para
melhorar a mobilidade nas cidades brasileiras. Objetivo: Apresentar um
panorama sobre a implantação de “Corredores exclusivos para ônibus” e o
“BRT – Bus Rapid Transit”, como alternativas de inovação no sistema de
transporte público no Brasil. Metodologia: Realizou-se uma revisão conceitual, envolvendo aspectos de implantação e uso desses dois sistemas
de transporte coletivo público. Buscou-se cidades brasileiras onde esses
sistemas estejam funcionando. Resultados: Curitiba-PR consiste em uma
das cidades onde surgiram os corredores exclusivos para ônibus. Relevantes exemplos de implantação desse sistema no Brasil são as cidades de
Goiânia-GO, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP. Estas cidades reservam
vias especiais para os ônibus com o intuito de melhorar o fluxo de tráfego
e diminuir acidentes, otimizando assim a mobilidade urbana com conforto
ao usuário de transporte público. As principais vantagens do BRT são:
conforto, segurança, eficiência, prioridade de ultrapassagem, operação rápida e frequente, excelência em marketing e serviço ao usuário. O BRT é
implantado hoje em quase todas as capitais brasileiras e outras grandes cidades. Este sistema é capaz de reduzir o tempo de viagem em 20 minutos e
o deslocamento da hora-pico em uma hora. Conclusão: Estes sistemas são
importantes ferramentas para os grandes centros urbanos, tratando-se de
economia de tempo e facilidade de transporte. Entretanto, o Brasil carece
de investimentos para esses projetos, visando manutenção constante para
melhoria dos serviços prestados.
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Adição de resíduos no bloco solo-cimento a fim de melhorias nas propriedades mecânicas
Diana Silva Bezerra, Breno Felipe Breder, Bruna Coelho Fonseca, Kessia
Dias de Oliveira Deagostini, Sabrina Moreira Souza.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chave: reaproveitamento, construção civil, blocos.
Introdução: Múltiplas pesquisas vêm sendo realizadas visando à redução
do custo, tanto do concreto quanto da estabilização do solo, com o intuito
da substituição parcial do cimento Portland por variadas adições na mistura solo-cimento. Pesquisas mais recentes incluem a fabricação do solo-cimento com resíduos de caulim; resíduo cerâmico, resíduos de construção e
demolição, adição de serragem de madeira, entre outros. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar alternativas para a substituição parcial ou
total do cimento Portland utilizado na fabricação do bloco solo-cimento,
a fim de reduzir o uso do mesmo, e reaproveitar resíduos provenientes da
construção civil. Metodologia: A metodologia empregada neste trabalho
de pesquisa consiste em revisão bibliográfica sobre as adições de resíduos
minerais na mistura solo-cimento. Resultados: Constatou-se que a adição
dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) proporcionaram evidente redução na retração do material. Com a adição do resíduo cerâmico
obteve-se resistências superiores a 2 MPa. A incorporação de resíduos
de caulim proporcionou um ganho expressivo na resistência mecânica.
O estudo da adição dos resíduos de madeira mostrou influência na resistência de peças confeccionadas com a mistura solo-cimento. Conclusão:
Conclui-se que o bloco de solo-cimento com adição de resíduos mostra-se
um promissor concorrente aos blocos convencionais, visto que houveram
consideráveis melhorias em suas propriedades mecânicas, além de garantir uma crescente redução na exploração de recursos naturais.
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Os desafios da inserção do bloco ecológico no mercado de Governador Valadares
Sabrina Moreira Maciel, Breno Felipe Breder, Bruna Coelho Fonseca,
Diana Silva Bezerra, Kessia Dias de Oliveira, Clarice Venâncio.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Construção Civil, Bloco Ecológico, Bloco Solo-Cimento.
Introdução: Atualmente, o ramo da construção civil é o que mais cresce
no mundo, sendo responsável por cerca de 50% dos resíduos produzidos
e lançados na natureza. Para se atender às altas demandas da população,
há a necessidade de se desenvolver técnicas e materiais construtivos que
visam reduzir o consumo de recursos naturais minimizando os impactos
ambientais. Deste modo observa-se que os blocos ecológicos podem ser
uma boa alternativa para atingir as expectativas do mercado, pois não são
queimados em fornos como o tijolo convencional, evitando o corte de árvores e promovendo uma redução do desperdício nas obras, diminuindo o
descarte de materiais e a emissão de gases poluentes na atmosfera, e sua
matéria prima é abundante. Objetivo: Identificar os motivos pelos quais
o bloco ecológico não está amplamente inserido no mercado do município
de Governador Valadares/MG como matéria prima de grande aceitação
e utilização no setor da construção civil, apresentando as características,
vantagens e desvantagens do produto. Metodologia: Será realizado um
estudo de caso, desempenhando uma pesquisa de campo com engenheiros
projetistas, arquitetos e engenheiros construtores, todos atuantes no mercado de Governador Valadares/MG. Resultados: Espera-se que, os métodos
propostos levem o público-alvo ao conhecimento do assunto abordado, e
possível investimento na inserção do produto no mercado do município
em questão. Conclusão: A investigação em busca dos motivos pelos quais
o bloco ecológico não está inserido no mercado de Governador Valadares
é de grande valia para o ramo da construção civil e uma oportuna maneira
de propiciar uma redução no impacto ambiental. Pode-se concluir que esse
trabalho além de identificar os problemas da inserção do bloco ecológico
no mercado de Governador Valadares-MG, possui ainda um fim didático e
informativo à partir da disseminação da cartilha que contém informações
importantes e significativas do material.
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Ensaio mecânico de impacto: aplicação prática do estudo de caracterização do aço
Sâmara Aparecida Miranda Dias, Raphael José Bossanelli Filho, Enzo
Henrique de Oliveira e Silva, Stênio Plínio dos Reis Tomé, Pedro Henrique Camelo, Dayane Gonçalves Ferreira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-Chave: ensaios mecânicos, impacto, charpy, energia.
Introdução: Ensaios Mecânicos são ferramentas ultilizadas a fim de verificar determinados aspectos com o intuito de compreender certo material
trabalhado. O Ensaio de Impacto é um dos mais empregados para o estudo
de fratura frágil em metais e começaram a ser desenvolvidos por volta
de 1904. Geralmente os ensaios de impacto mais amplamente utilizados
apresentam-se da seguinte forma: Charpy e Izod. Para ambos os casos, o
corpo de prova devidamente padronizado, tem o formato de uma barra
com seção transversal quadrada, na qual é usinado um entalhe tipo V. O
diferencial entre os dois está na posição do entalhe na barra e a forma
como são fixados para a aplicação da carga efetuada através de um martelo
pendular que é liberado a partir de uma determinada altura que em contato instantâneo causará o rompimento da peça. Objetivos: Compreender
e executar o Ensaio de Impacto Charpy com base em ensaios práticos e
referencial teórico. Metodologia: Inicialmente, houve um levantamento
bibliográfico a respeito do assunto. Logo foram testados dois corpos de
prova na máquina de ensaio de impacto utilizando ferro comum 1000,
ambos do tipo charpy. A posição do martelo foi escolhida 90° em relação
ao corpo de prova. Resultados: Não houve ruptura dos corpos de prova.
O martelo teve uma altura maior no primeiro teste, alcançando 30° em
relação a vertical. Já o segundo alcançou 13°. Conclusão: O presente estudo possibilitou conhecer um pouco mais sobre esse tipo de ensaio, desde
sua parte teórica até a prática. Quanto menor o ângulo alcançado menor
será a altura adquirida pelo martelo e, consequentemente, maior será a
energia absorvida pelo corpo de prova no impacto.
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O uso do sistema light steel framing no mercado construtivo de Governador Valadares-MG
Thalita Marques Silva, Isabela Neto da Silva Paes, Gislainy Carla Fagundes de Paula, Hakylla Gomes Silveira, Rondinelly Pereira (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: construção civil, aço galvanizado, sustentabilidade
Introdução: Com o crescimento da demanda populacional, o mercado da
construção civil tem buscado novas tecnologias, eficiência nas construções
e racionalização dos processos construtivos, trazendo ao país o desenvolvimento do sistema LSF- Light Steel Framing, que é caracterizado por sua
estrutura leve, utilizando perfis de aço galvanizado de pequena espessura
formados a frio, alta eficiência, produtividade e rapidez de execução. Objetivo: Avaliar o conhecimento do sistema LSF em construtoras de Governador Valadares como inovação de seu mercado construtivo, evidenciando
as vantagens e os desafios de seu uso. Metodologia: Aplicação de questionário à seis construtoras da região para busca de dados a respeito da implementação do Sistema Light Steel Framing como inovação do mercado
da cidade e pesquisa bibliográfica. Resultados: Foi demonstrado por meio
do questionário que das seis empresas, apenas uma utiliza o sistema LSF,
duas relataram não conhecer o sistema e somente uma tem a intenção de
utilizá-lo. 40% das construtoras relataram haver procura do sistema por
parte de seus consumidores pelo interesse em seus benefícios, como a otimização do tempo durante o processo construtivo. Entre as vantagens do
sistema destacam-se: o tempo gasto, que é cerca de 1/3 menor do que com
o sistema convencional e retrabalho praticamente nulo, além da facilidade
de alcance de um alto desempenho, garantindo ao construtor um retorno
mais rápido em seu investimento. Um dos desafios encontrados para a implementação é a falta de conhecimento população e profissionais da área
da construção civil, trazendo como consequência a falta de mão de obra
qualificada. Conclusão: Conclui-se que o sistema LSF é um método que
aos poucos está ganhando seu espaço no mercado construtivo na cidade.
Um dos incentivos para seu uso é a sua característica sustentável, pelo aço
galvanizado ser 100% reciclável, e pelo método construtivo contribuir na
redução do uso de água, e na redução da geração de resíduos.
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Dimensionamento da rede coletora de esgotamento sanitário para o
loteamento Bela Vista – Nacip Raydan/MG
Gabriel Mercury Martins Carvalho, Fagner Christian Albino Costa, João
Victor Nunes da Silveira, Jocy Hudson Pereira Neves, Leonaldo Soares
Silveira, Adames Coelho Assunção (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: esgotamento sanitário, dimensionamento, rede coletora,
Nacip Raydan-MG
Introdução: Este trabalho consiste em um estudo para elaboração de um
projeto de dimensionamento da rede coletora de esgotamento sanitário
para o loteamento Bela Vista localizado no município de Nacip Raydan-MG. Este estudo foi realizado como Trabalho de Conclusão de Curso I do
curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.
Objetivo: Elaborar um projeto de dimensionamento da rede coletora de
esgotamento sanitário para o loteamento Residencial Bela Vista localizado
no município de Nacip Raydan-MG, através de estimativa populacional,
análise topográfica e a forma de transporte do esgotamento sanitário. Metodologia: Realizou-se pesquisa bibliográfica, visita in loco, diagnóstico
da situação do município e área a ser construída, levantamento de dados
através do projeto arquitetônico e topográfico, e normas técnicas relativas
a esgotamento sanitário. Resultados: Com a realização da visita in-loco,
obteve-se parâmetros pertinentes que auxiliarão na elaboração do projeto, tal como, a população sendo de 584 (quinhentos e oitenta e quatro)
habitantes no total. Além disso, foi realizada a verificação da região do
loteamento para análise preliminar da topografia local, visando um projeto
acessível e que atenda a população para os próximos 25 anos. Apresentar-se-á ainda, um protótipo de unidade de tratamento de efluente sanitário,
que atenderá as necessidades de projeto, bem como, especificação do tipo
de material que mitigue processos corrosivos. Conclusão: Conclui-se que
o dimensionamento serve como base para posteriormente implantar o sistema de esgotamento sanitário no bairro Bela Vista, contribuindo para melhorias nos aspectos sociais, ambientais e econômicos da cidade de Nacip
Raydan-MG, apresentando ainda, um protótipo viável ao tratamento do
efluente sanitário.
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Inovações tecnológicas: cerâmicas fabricadas com fragmentos de vidros de lâmpadas fluorescentes
Laryssa Gabriella Barros Araújo, Karolayne Kethelen Perpétuo Silva,
Maria Eduarda Lima Valadares, Mariana de Sousa Lopes Vidal, Matheus
Lima Loiola, Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Cerâmica, sustentabilidade, inovação, lâmpada, flexibilidade.
Introdução: A cerâmica pode ser definida como à pedra artificial obtida
pela moldagem, secagem e cozedura de argilas ou de misturas contendo argilas. Existem hoje no mercado cerâmicas, denominadas sustentáveis, que
visam reduzir o impacto ambiental com o reaproveitamento de determinados materiais, como é o caso das cerâmicas produzidas com fragmentos de
vidros de lâmpadas fluorescentes, telas de TV, monitores de computadores
e resíduos da produção de louças. Objetivo: Apresentar uma inovação
tecnológica cumprindo os desafios da sustentabilidade, mostrando suas
principais vantagens e desvantagens. Metodologia: Revisão bibliográfica,
entrevistas com arquitetos e profissionais da área de engenharia e com
fornecedores de cerâmicas de Belo Horizonte e São Paulo. Resultados:
Através das informações obtidas, constatou-se que esta inovação é reconhecida por empresas e profissionais do Brasil, mas não muito aplicada
no cenário de Governador Valadares. Estima-se que, dos 100 milhões de
lâmpadas fluorescentes descartadas por ano no Brasil, apenas 6% sejam
reciclados. A adição do vidro triturado à argila utilizada para produzir
as cerâmicas ajuda a reduzir sua plasticidade, e melhora sua resistência.
Isso significa que a quantidade de água usada para a conformação da peça
será menor, o que reduz a possibilidade de haver problemas dimensionais
(pequenas diferenças de tamanho) e trincas. A cerâmica apresenta alguns
pontos negativos, tais como: alto custo, se comparado com cerâmicas convencionais, além de ter uma baixa inserção no mercado, por ainda não
ser muito conhecida. Conclusão: Através dos estudos realizados, nota-se
que a cerâmica com fragmentos de vidro é uma alternativa inovadora e
sustentável. Essa iniciativa contribui para que os resíduos recebam uma
disposição final ambientalmente adequada.

110

Policarbonato: plástico resistente e sustentável
Quézia Lago Moura de Araújo, Isabela Cassia Martins Fazzolo, Michel
Perpetuo, Nadine Avelar Pereira, Thaís Almeida Cristino, Rondinelly Geraldo Pereira (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chave: Plásticos, Sustentabilidade, Construção Civil, Policarbonato.
Introdução: Os plásticos formam um amplo grupo de materiais sólidos,
compostos eminentemente orgânicos, geralmente tendo como base resinas
sintéticas ou polímeros naturais modificados e que possuem, em geral,
apreciável resistência mecânica. Este trabalho visa apresentar um tipo de
plástico com potencial inovador para utilização na construção civil, o policarbonato. Metodologia: Foram realizadas entrevistas com fornecedores,
para se obter respostas sobre como o policarbonato é utilizado na cidade
de Governador Valadares. Resultados: Os policarbonatos são polímeros
de importante interesse comercial e tecnológico e vem ocupando cada vez
mais o lugar de outros materiais devido a sua alta resistência a impactos,
ao escoamento e à distorção pelo calor, características que vem aumento
cada dia mais sua utilidade na construção civil. Em todo o mundo somente
dez países, incluindo o Brasil produzem policarbonatos. O policarbonato
proporciona coberturas de extrema leveza estética e é uma solução eficiente para coberturas de grandes vãos, diminuindo o peso e consequentemente
o custo global da estrutura. É considerado um elemento sustentável pois,
possibilita a passagem de luz, reduzindo a iluminação artificial, alguns
possuem baixa absorção de calor, diminuindo a temperatura interna das
edificações e por ser um material reciclável. Suas principais características
são: a alta transparência, alta resistência ao impacto, retardância à chama
mesmo sem aditivos, excelentes propriedades elétricas, bom isolante de
alta frequência à temperatura ambiente, dentre outras. Conclusão: O uso
do policarbonato está em constante crescimento nas obras de Governador
Valadares e muitos profissionais do ramo da construção civil estão preferindo utilizá-lo em seus projetos por serem mais leves, maleáveis, mais
resistentes que os vidros e é um produto sustentável.
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Patologias em concreto: fissuras por retração hidráulica
Rafaela Mayrink Aguiar, Claudinei Martins Vasconcelos, Lucas Daniel
Pereira dos Santos, Vanessa Taborda, Getúlio Sampaio, Rondinelly Geraldo Pereira (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: retração hidráulica, fator água/cimento, fissuras, cura,
concreto
Introdução: A retração hidráulica é um dos principais problemas do concreto, devido a rápida perda de água por fatores externos e internos. Este
artigo visa analisar estas retrações, tendo como base dados fornecidos pelo
ABNT, para produção do concreto. Objetivo: Analisar a manifestação de
fissuras ocasionadas por retração hidráulica no concreto, considerando a
interferência de fatores internos e externos. Metodologia: Estudo experimental, com realização de ensaios com 12 corpos-de-prova com variações
em 3 categorias: relação água/cimento, cura e ações climáticas, analisadas
ao longo de 30 dias. Para o primeiro fator foram consideradas as relações
água/cimento de 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, executados com medidas iguais de materiais, para verificar se o aumento de água causa retrações significativas
no concreto. Outro fator analisado foi a cura, cujos corpos de prova ficaram submersos em água no tanque de cura por 1, 4 e 7 dias, e o 4º corpo
não foi curado. O terceiro fator observado foram as ações climáticas nos
quais 2 dos 4 corpos de prova ficaram expostos ao sol, um dele protegido
do vento por um saco plástico, e os outros dois permaneceram à sombra,
também protegido do vento por um saco plástico. Resultados: O fator
água/cimento tem grande relevância, pois quanto menor a proporção de
água no concreto, menor é a retração hidráulica. O concreto que recebeu
o processo correto de cura, apresentou menor índice de fissuras que aqueles que não foram hidratados corretamente. Os concretos que foram resguardados do sol e da ventilação, secaram de maneira mais propicia, sem
perder grandes quantidades de água nos primeiros dias, com incidência
menor de retração hidráulica. Conclusão: apesar de aparecerem poucas
fissuras nos corpos-de-prova de concreto, observa-se que o aumento da
relação água/cimento, a cura inadequada e a exposição ao sol e ventos
nos primeiros dias propiciam a manifestação de patologias por retração
hidráulica no concreto.
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Escola sustentável: a arquitetura contribuindo na educação ambiental
Rafaela Mayrink Aguiar, Geraldo Magela Purri Alves de Sousa (Orientador), João Marcos Pereira Mendonça (Orientador), Ilara Rebeca Duran de
Melo (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Educação ambiental, educação ambiental no ensino público, arquitetura sustentável, sustentabilidade
Introdução: As questões ambientais são um dos assuntos mais discutidos na atualidade, inclusive as que envolvem o avanço das tecnologias
sem a produção de danos ao meio ambiente. A necessidade de tratar esses
problemas faz com que a educação ambiental seja incluída em todas as
escalas de ensino, inclusive no ensino superior, pois ela trata alternativas
para minimizar os impactos. Objetivo: desenvolver pesquisa para subsidiar a elaboração de projeto arquitetônico de uma Escola Pública Sustentável para atender a população da cidade de Governador Valadares.
Metodologia: O trabalho proposto tem características qualitativas e será
desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, com revisão de literatura
no campo da arquitetura, da sustentabilidade, de técnicas construtivas, da
educação e da psicologia ambiental buscando compreender a arquitetura
como colaboradora para o processo de aprendizado da sustentabilidade na
escola. Resultados: É papel do arquiteto projetar espaços únicos e com
as características que atendam os usuários. Porém, na esfera pública, por
economia e, muitas vezes, falta de conhecimento do poder que um espaço
exerce sobre uma pessoa. Com isso, tem-se a padronização, o sentido
de igualdade, mas se ignora o mais importante, que é a necessidade do
indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Esse exemplo se aplica à maioria
das escolas públicas brasileiras, resultando em uma produção em série de
construções que não são funcionais para a maioria dos alunos, professores
e funcionários, além de serem extremamente desconfortáveis na maioria
dos casos. Conclusão: Essa pesquisa contribui para o desenvolvimento
do projeto arquitetônico de uma escola pública sustentável na cidade de
Governador Valadares, todavia, outros estudos, em diversas esferas do conhecimento, poderão se beneficiar das informações levantadas e resultados alcançados.
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Madeira: inovações e tecnologias para utilização na Construção Civil
Eduardo M. Freitas, Farley L. Rocha, Matheus de B. Avelino, Sueydilla
G.S. Porto, Rondinelly G. Pereira (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras Chave: Madeira, madeira transparente, madeira plástica.
Introdução: A madeira é um dos materiais de construção mais versáteis,
possuindo características que não se encontram ao mesmo tempo em muitos materiais como: apresenta resistência similar a esforços de compressão
e tração na flexão; possui resistência mecânica elevada, podendo ser superior ao concreto; peso especifico reduzido, alta resistência impactos e choques; e apresenta características térmicas consideráveis. Entre os avanços
em tecnologia de madeira, algumas estão sendo pesquisadas recentemente, como a madeira plástica (madeira ecológica) e a madeira transparente.
Objetivo: Apresentar novas tecnologias relacionadas ao uso madeira na
construção civil e suas principais características. Metodologia: Como atividade do Projeto Integrado do Curso de Engenharia Civil e Ambiental da
Universidade Vale do Rio Doce - Univale, realizou-se uma análise através
de pesquisa bibliográfica exploratória das principais características desses
tipos de madeira (plástica e transparente). Resultados: A madeira plástica
tem um mercado promissor no Brasil. Esse tipo de material possui aparência de madeira natural e pode ser utilizada na construção civil, em pisos,
treliças, telhas, janelas, rodapés, resistência às pragas que normalmente
atacam a madeira, como cupins. Com relação a madeira transparente,
apesar de ser um material tecnologicamente inovador, ainda são necessárias mais pesquisas para aprimoramento e para a aplicação, como, por
exemplo, em células fotovoltaicas. Conclusões: A utilização de madeira
plástica é uma boa alternativa para se pensar nas futuras construções no
Brasil, pelo seu lado sustentável e propriedades mecânicas. Com relação à
madeira transparente, mais pesquisas devem ser feitas, pois a quantidade
de informação sobre esse material e seu processo de fabricação ainda é
incipiente.
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Avaliação Pós Ocupação do Condomínio Vitória em Governador Valadares
Bianca da Silva Maia, Henrique Spósito Souza, Marcos Felipe Inácio,
Wesley Job Martins Marques Junior, Dayane Gonçalves Ferreira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Habitações Interesse Social, Avaliação Pós Ocupação,
Governador Valadares.
Introdução: A construção civil no Brasil passa por um crescente processo
de industrialização e evolução tecnológica nos últimos anos, porém, as
construções de baixo custo como as Habitações de Interesse Social (HIS)
ficam à margem desta evolução, com predominância do uso de técnicas
construtivas convencionais, comprometendo a agilidade e desempenho
das edificações. Objetivo: o objetivo principal deste estudo é aplicar a
metodologia de Avaliação Pós-Ocupação (APO), com intuito de avaliar o
desempenho em uso de edificações considerando o ponto de vista de especialistas e a satisfação dos usuários. Metodologia: Realizou-se no período
de Março a Julho de 2018 uma revisão bibliográfica acerca do desempenho de edificações contidas na NBR 15.575 (ABNT, 2013), juntamente
com uma avaliação pós ocupação realizada por meio de questionário estruturado nas residências do bairro. Resultados: As HIS construídas na
cidade de Governador Valadares/MG seguem um padrão preestabelecido,
sem adaptações às características regionais socioeconômicas, culturais e
climáticas, podendo desta forma não atender às diretrizes estabelecidas
na norma de desempenho e as necessidades dos moradores. Através da
APO foi possível identificar vários problemas enfrentados pelos moradores, como por exemplo, trincas, desplacamento de cerâmicas e falhas na
drenagem das ruas. Conclusão: Constatou-se a satisfação dos moradores
quanto ao desempenho das edificações identificando os pontos positivos
e negativos durante o uso das edificações, onde apesar dos diversos problemas os moradores se encontram satisfeitos com as residências pelo fato
de estarem conseguindo realizar o sonho da casa própria. Percebe-se a
importância da APO para subsidiar melhorias para futuros condomínios
de habitações de interesse social.
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Alternativas Sustentáveis para a utilização da Cerâmica
Luana Brasil, Raphaela Mendes, Ruthiellen Fiorilo, Sueny Gomes, Zaine
Santos, Rondinelly Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Cerâmica, sustentável, revestimento
Introdução: A cerâmica é uma massa de argila submetidas a processos
de secagem lenta, após a retirada de boa parte da água elas são sintetizadas em alta temperatura de 1.150ºC. O revestimento cerâmico é composto pelo contrapiso, uma camada de fixação, uma camada de acabamento
e as juntas. Podem ser definidos por elementos metálicos e alguns dos
cincos não metais. Esses elementos têm ligações iônicas ou covalentes.
Objetivo: Identificar cinco tipos de cerâmicas sustentáveis utilizados na
construção. Metodologia: Atividade desenvolvida na disciplina Materiais
de Construção, realizada em sala de aula, baseada em pesquisas bibliográficas. Resultados: A cerâmica Eco Fendi tem em sua composição lâmpadas fluorescentes recicladas. Pode ser utilizada para pisos e revestimentos
com design especial. Cerâmica Vermelha são os materiais constituídos de
Cerâmica e que possuem a cor avermelhada, dentre os da construção civil podemos citar tijolos, blocos, telhas, lajes e etc. Cerâmica Branca são
materiais constituídos por um corpo branco e em geral são recobertos por
uma camada transparente e incolor. As placas cerâmicas para revestimento
são compostas de argila e outras matérias primas inorgânicas, geralmente
são usadas para revestir os pisos e paredes. Piso de borracha o caráter
sustentável dos pisos de borracha está, principalmente, na reutilização da
matéria-prima, oriundo de pneus ou até mesmo sobras do material usado na fabricação de calçados. Flexíveis, duráveis e antiderrapantes, eles
atendem tanto a empreendimentos residenciais quanto corporativos e comerciais. Pisos sustentáveis de borracha ainda oferecem segurança e conforto térmico e acústico, são capazes de absorver impactos e diferem em
cores e formatos. Cerâmica tradicional inclui cerâmica de revestimentos,
como ladrilhos, azulejos, e também potes, vasos, tijolos, etc. Conclusão:
Os cinco tipos de cerâmica necessitara de acordo com a sua construção e
acabamento.
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Sistema estrutural – Sistemas de fechamento compatível com estrutura em aço
Luana Coelho Brasil, Raphaela Mendes, Ruthiellen Fiorilo, Sueny Gomes, Zaine Santos, Dayane Gonçalves Ferreira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema estrutural, estrutura em aço, sistemas de fechamento
Introdução: O sistema estrutural em aço possibilita o profissional ter diversas escolhas no sistema de fechamentos. É possível usar várias alternativas de fechamento existentes no mercado. O fechamento mais utilizado
é de alvenaria, que não é determinada para resistir a ações do seu próprio
peso. É responsável pelo fechamento da edificação e ambientes internos.
Objetivo: Buscar outras alternativas compatíveis de fechamento nas estruturas em aço, diferente do usado normalmente. Visto que a alvenaria
tem função de vedar e separar ambientes. Metodologia: Atividade realizada com base no seminário da disciplina Estruturas em Aço e Madeira,
baseada em pesquisas bibliográficas. Resultados: Outras alternativas de
fechamento encontradas foram os painéis (de concreto celular, concreto
colorido, solo-cimento), aço, gesso acartonado e pele de vidro. Tais sistemas devem ser industrializados assim como a própria estrutura metálica
para não perder as vantagens de ser um sistema rápido de execução e de
obra limpa. Uma das principais características dos blocos de concreto celular é a facilidade em adequar as dimensões de cada peça e o material
consegue alcançar resistência de até 2,5 MPa. O concreto colorido pode ter
diversas aplicações, e está presente em fechadas, pontes, pisos, calçadas.
Tem durabilidade de cor, não precisa de revestimento e o concreto ganha
cor sem perder suas propriedades essenciais. A utilização de solo-cimento
podem minimizar danos ambientais e dar agilidade as obras. Seu formato
pode ser de tijolos, blocos ou paredes monolíticas. O material apresenta
boa durabilidade e resistência a compressão. Conclusão: O fechamento da
estrutura dependerá do tipo de projeto e de suas características específicas:
exigências econômicas, estéticas e necessidade de rapidez de execução.
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Benefícios dos perfis formados a frio aplicados à arquitetura
Carla Maria Gonçalves Batista; Isa Lima Maia; Kezia Caldas Rodrigues;
Lara Aquino; Mariana Gonçalves; Taina Vieira; Dayane Gonçalves Ferreira (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Perfis, frio, aço
Introdução: Nem sempre são encontrados no mercado os perfis laminados com dimensões adequadas às necessidades do projeto de elementos
estruturais leves, pouco solicitados, tais como terças, montantes e diagonais de treliças. Por isso, os perfis estruturais formados a frio, também
conhecidos como perfis de chapas dobradas, vêm sendo utilizados de forma crescente na execução de estruturas metálicas leves, pois podem ser
projetados para cada aplicação específica. Objetivo: Indicar quatro obras
arquitetônicas que, em sua estrutura, foram utilizados os perfis formados
a frio, bem como os benefícios dos mesmos. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e seminários apresentados na disciplina de Estruturas em Aço
e Madeira do curso de Arquitetura e Urbanismo. Resultados: O projeto do
Pátio da Marítima, RJ, é do arquiteto Norman Foster. O empreendimento
conta com a concepção estrutural mista de aço e concreto para criar maior
resistência e leveza na estrutura. Localizada em Fortaleza, a sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, é de responsabilidade da
MDB Arquitetura e do engenheiro Washington Luiz dos Santos Pinheiro.
O emprego dos perfis formados a frio é destacado por meio da flexibilidade
da estrutura metálica reticulada do tipo diagrid na fachada da edificação. O
Pavilhão Cidade Olímpica, RJ, destinado a exposições no centro da cidade, é construído pelo sistema Steel Frame na qual é utilizado os perfis em
questão. O Complexo empresarial, Porto maravilha, RJ, tem em sua estrutura um sistema misto de concreto e aço, o que reduziu a demanda de mão
de obra in loco em trinta e seis meses. Conclusão: É de suma importância
a utilização dos perfis formados a frio nas edificações arquitetônicas, pois
além de proporcionarem estruturas leves e flexíveis, oferecem agilidade
no processo de execução, custo econômico de operação da construção,
sustentabilidade e eficiência em virtude dos materiais pré-fabricados.
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Caracterização do aço por meio de Ensaio de compressão
Lucineia da Silva Souza, Ewerson Bicalho Carvalho, Tulio Lopes Ferreira, Lucas Oliveira Ramos, Willer Sandro Moreira Pinas, Dayane Gonçalves Ferreira (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Ensaio, aço, compressão
Introdução: A caracterização do aço é um processo básico para sua utilização pela indústria mecânica e construção civil. Entre os ensaios realizados, o ensaio de caracterização é importante pois determina a resistência
do material quando submetido a uma carga, simulando seu comportamento em uso. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar o ensaio de caracterização do aço, bem como identificar a qualidade do material ensaiado
para que o mesmo venha a ser utilizado na construção civil. Metodologia:
Foram utilizados dois corpos de prova de aço com 19 mm de altura por 19
mm de diâmetro. Ambas as peças foram submetidas ao ensaio de compressão em uma prensa universal com carga máxima de cinquenta toneladas.
As características do aço foram analisadas conforme normas e bibliografia
pertinentes ao ensaio. Resultados: A primeira peça ensaiada foi um aço
1010 (0,10% de carbono na composição), a uma carga de quarenta toneladas, apresentando um encurtamento de 10 mm de altura e alongamento
transversal de 10 mm de diâmetro. A segunda peça ensaiada era formada
por aço 1045 (0,45% de carbono na composição). Com a mesma carga
a peça encurtou 6 mm e alongou transversalmente 5 mm. Conclusão: A
partir deste ensaio, comprova-se que o aço 1045 é mais resistente à compressão que o aço 1010, devido à maior presença de carbono na composição. No entanto, deve-se analisar quais as necessidades dos elementos
estruturais para escolha do material, visto que a composição interfere nas
propriedades mecânicas, bem como no custo e aplicações dos materiais.
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Periferias no centro? Os novos arranjos no processo de segregação
espacial em Belo Horizonte
Luísa Silva e Santos
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Palavras-chave: Arranjo espacial, Segregação, Metrópole contemporânea, Periferias, Belo Horizonte
Introdução: O crescimento das periferias urbanas do Brasil tradicionalmente ocorreu sem planejamento e distante dos centros. Entretanto, há
a tendência do encontro com as áreas mais ricas que também se expandem, reconfigurando a metrópole. Neste processo, pequenas distâncias
topográficas podem representar grandes distâncias topológicas. Objetivos: Discutir o processo de segregação que historicamente acontece em
Belo Horizonte e as novas configurações das moradias da população de
baixa renda e sem teto que acontece na zona centro-sul de Belo Horizonte. Compreender as conexões entre especulação imobiliária e a forma
de provimento habitacional desta população. Metodologia: As pesquisas
foram realizadas a partir do estudo da geógrafa Sandra Lencioni, sua visão
multiescalar da segregação espacial e conceitos de arquipélagos urbanos.
O enfoque em Belo Horizonte foi realizado a partir de dados emitidos pela
prefeitura acerca das condições econômicas das regiões e bairros. Resultados: Observou-se durante a pesquisa que algumas periferias de Belo
Horizonte apresentam o padrão de segregação espacial mostrado por Sandra Lencioni, como o “Morro do Papagaio” que tem seu limite no bairro
de classe alta Sion. A região Centro Sul, considerada com maior preço de
terra, também é a que mais concentra ocupações na cidade. Dessas, algumas assumem grandes extensões, outras são verticalizadas em edifícios
antes desocupados. Conclusão: Os limites acirrados no espaço ocupado
por diferentes classes sociais, acentua os conflitos entre estas. Os acordos
governamentais de dissipação dos movimentos de ocupação marginalizam
as classes pobres em ações de “revitalização” das áreas bem localizadas
e centrais. Neste contexto, a função social da moradia não é cumprida em
espaços vazios, destinados apenas ao interesse do capital imobiliário. Entretanto, novas formas de habitat e de habitar da população de baixa renda
continuam surgindo na região central como formas de resistência.
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Principais patologias avistadas no viaduto que transpassa a avenida
JK no município de Governador Valadares
Waléria Rocha Miranda; João Lucas Paiva Paranhos; Thamires Rodrigues
Antunes; Anderson Caetano Gusmão (orientador)
Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Patologias, Problemas Estruturais em Viadutos, Construção Civil
Introdução: O viaduto em estudo encontra-se localizado entre o Km 413
e o 414 na BR – 116, transpassando a Avenida JK na cidade de Governador
Valadares. O mesmo recebe um fluxo intenso de veículos diariamente por
estar situado em uma das mais importantes rodovias federais longitudinais
do Brasil. Nas visitas preliminares percebemos diversas manifestações
patológicas que podem comprometer a vida útil da estrutura. Uma das
mais evidentes é a exposição e corrosão de armaduras nas vigas laterais
e nos pilares das extremidades. Nota-se também o sistema de drenagem
ineficaz, aparecimento de fissuras passivas, ataque químico, corrosão na
parte inferior do tabuleiro devido a exposição à temperaturas elevadas,
manchas e eflorescência na viga, além do muro de contenção possuir trincas aparentes. Objetivos: Realizar inspeção visual no viaduto e identificar
as patologias existentes. Caracterizar as patologias quanto à sua origem,
diagnosticar problemas existentes. Metodologia: Será baseada no método
qualitativo, com revisão bibliográfica, visitas in loco e levantamento de
dados. Resultados: Espera-se conhecer os diversos tipos de patologias
existentes no local, identificando suas características. Conclusões: O viaduto em estudo apresenta inúmeras irregularidades relacionado à infraestrutura do local, trazendo consequências visíveis a estrutura. Por estar localizado na rodovia federal com maior fluxo de veículos do país (BR-116),
faz-se necessário realizar a terapia estrutural para garantir a integridade e
segurança dos usuários da via.
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Analises da gestão e gerenciamento dos resíduos urbanos do município de Nacip Raydan/MG
Waléria Rocha Miranda; João Lucas Paiva Paranhos; Letícia Chaves Lourenço; Thamires Rodrigues Antunes; Geraldo Henrique Pereira Goulart;
Hernani Ciro Santana
Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Planejamento, Gerenciamento, Resíduos Sólidos Urbanos
Introdução: Cerca de 5562 municípios possuem manejo de resíduos sólidos, porém, a grande maioria desses não executam o descarte ideal dos
materiais coletados, despejando em lixões ou áreas de transbordo irregulares, indo contra a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que visa
eliminar todos os lixões do Brasil. Nacip Raydan, é município brasileiro
do estado de Minas Gerais com população estimada de 3274 habitantes
(IBGE, 2017). É um dos 5562 municípios ao qual possui manejo de resíduos sólidos. Segundo dados da MUNIC (Pesquisa de Informações Básicas Municipais) de 2013, o município não possui plano de gestão integrada de resíduos sólidos nos termos estabelecidos pela na Política Nacional
de Resíduos Sólidos. Objetivos: Avaliar o planejamento e gerenciamento
dos resíduos sólidos urbanos do município. Caracterizar os resíduos sólidos urbanos do município, escolher a área para destinação final e calcular
uma vala séptica para destinação final dos resíduos do município. Metodologia: Será baseada no método qualitativo, com revisão bibliográfica;
elaboração de referencial teórico inicial; construção das ferramentas de
pesquisa; visita in loco; coleta de dados; elaboração de texto através da observação de documentos; filtragem dos dados e cruzamento dos mesmos
para verificação de convergências e síntese da análise dos dados. Resultados: Espera-se conhecer o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos
do município identificando suas características. A partir disso, propor um
planejamento que atenda às necessidades locais. Conclusões: Com a crescente urbanização das cidades a quantidade dos resíduos sólidos urbanos
gerados tendem a aumentar cada vez mais, tornando a sua disposição final
um grave problema a ser enfrentado pelos municípios. Diante disso faz-se
necessário realizar o gerenciamento de resíduos de forma adequada, afim
de minimizar os impactos que esses resíduos causam ao meio envolvido.
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Relação entre drenagem urbana e manejo de águas pluviais, e sua
relação com a saúde pública.
Sabrina Moreira Maciel, Bruna Coelho Fonseca, Diana Silva Bezerra, Karoliny Novaes Cândido, Kessia Dias de Oliveira.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chave: drenagem, urbana, doença, água.
Introdução: O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é
um conjunto de obras, equipamentos e serviços projetados para receber o
escoamento superficial das águas de chuva depositadas em áreas urbanas.
Desastres ambientais e doenças de veiculação hídrica geralmente estão
ligados à ineficiência ou inexistência do sistema de drenagem, o que está
associado aos problemas de planejamento e falta de infraestrutura. Objetivo: Identificar a relação existente entre a drenagem urbana, meio ambiente
e saúde pública e apresentar as doenças relacionadas à falta de saneamento
básico. Metodologia: Através de revisão bibliográfica e entrevistas com
a população ribeirinha foi apresentada a relação existente entre a drenagem urbana, meio ambiente e saúde pública. Resultados: Os entrevistados relataram que sofrem com, no mínimo uma enchente a cada dois
anos, nas quais, há perda de bens materiais. 90% já enfrentou doenças,
ou conhece alguém que teve a saúde prejudicada por esse acontecimento.
Foi notado que todos os entrevistados são leigos no assunto abordado, no
entanto sabem falar com clareza sobre os danos causados pela ineficiência do sistema de drenagem, e os mesmos ainda enfatizaram que a única
ajuda obtida do município é a doação de cloro. Conclusão: A má gestão,
ou falta de investimento no planejamento de drenagem urbana e manejo
de águas pluviais, apresentam resultados negativos a longo prazo, e seu
mal funcionamento ocasiona enchentes, e consequentemente doenças. A
drenagem urbana e manejo de águas pluviais está diretamente relacionada
com a ocorrência de doenças de veiculação hídrica.
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Ocorrência Patológicas na ponte sobre o Córrego Figueirinha
David Nick Pinheiro Gomes, Fagnner Carlos Garcia Souza, Jehan César
Pedroso, Anderson Caetano Gusmão (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Análises patológicas.
Introdução: A falta de programas voltados à manutenção de pontes e viadutos no país é um dos grandes problemas enfrentados pelo sistema rodoviário. O estudo de patologias em edificações de concreto armado vem
crescendo nos últimos anos, devido aos diversos tipos de anomalias que
se podem identificar em uma estrutura e as inúmeras consequências que
tais problemas podem causar na edificação. Existem vários fatores que
contribuem com isso, como a falta de política voltada às estratégias para
conservações dessas obras específicas, que estão cada vez mais sobrecarregadas devido a circulações de veículos de carga, que, muitas das vezes,
estão com peso acima do que o projetado para que estrutura suporte, o
que diminui a vida útil das mesmas. Objetivo: Identificar as patologias
na ponte sobre o córrego figueirinha em Governador Valadares MG. Metodologia: O trabalho foi constituído por elementos dos quais caracterizam como
uma pesquisa de patologias formadas em viadutos e pontes, objetivando
a exposição dos principais problemas apresentados pelas estruturas. Resultados: Ao vistoriar o local conseguimos observar manifestações patológicas, como a exposição de armaduras, falta de compactação do solo ao
redor da encosta e um desnível entre a pista de rolamento e a ponte. Pode-se observar a instalação de muros rip-rap para auxiliar na contenção das
encostas. Conclusão: A presença de patologia é comum na maioria das
obras, profissionais na área estão sempre a procura de novos conhecimentos para a soluções de tal problemas, a manutenção é uma das soluções
para prevenção das manifestações patológicas.
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Deformação em uma viga de transição através dos métodos convencional e incremental de cálculo.
Gustavo de Oliveira Arantes, Carlos Henrique Andrade Faria, Paulo Henrique Souza e Silva, Rafael de Almeida Amaral, Rômulo Siqueira Silva e
Dayane Gonçalves Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Cálculo Incremental; Concreto Armado; Engenharia de
Estruturas.
Introdução: Inicialmente, com a implementação dos softwares para cálculo de estruturas de concreto armado no Brasil, a finalidade era averiguar
a aproximação do comportamento da estrutura em software com a real
situação de obra com relação às deformações e solicitações presentes na
estrutura. Buscando uma análise mais condizente com o que acontece no
canteiro de obras, desenvolveram-se novas técnicas a fim de refinar os métodos de cálculo estrutural. Portanto, o presente estudo vem a desenvolver
o cálculo de uma estrutura de 10 pavimentos pelo método convencional e,
também, pelo método incremental de cálculo, com auxílio de software, a
fim de analisar as deformações de uma viga de transição pelo método convencional de cálculo e pelo método incremental, além de as possíveis diferenças entre os dois métodos. Objetivo: Analisar a deformação de uma
viga de transição de um edifício de dez pavimentos, de concreto armado,
pelos métodos convencional e incremental de cálculo. Metodologia: Pesquisa bibliográfica através de livros e periódicos que abordem os métodos
de cálculo convencional e incremental. E, também, desenvolvimento de
dois modelos de estrutura para um prédio de 10 pavimentos para análise
da deformação de uma viga de transição através dos métodos supracitados. Resultado: A pesquisa encontra-se em andamento, porém, diante de
resultados e ensaios preliminares, além da busca em bibliografia e periódicos desenvolvidos anteriormente sobre o assunto, espera-se que a deformação da viga de transição apresente valores diferentes para os métodos
de cálculo adotados. Conclusão: A busca pela aproximação do comportamento que a estrutura apresenta em software com o que é demonstrado no
canteiro de obras se faz necessário de modo que é importante a busca por
modelos de cálculo que demonstrem um comportamento mais real ao que
acontece no canteiro de obras.
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Vidro de proteção solar e sua utilização na Construção Civil
Vitor Magalhães do Amaral; Maurício Martins Paixão; Niwton Barroso
Netto; Fábio Fernandes Roberto de Paula; Júlia Neves Valadares; Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: vidro, proteção solar, inovação, construção civil
Introdução: O vidro é um produto inorgânico, composto por 70% de sílica (areia), 14% de sódio, 14% de cálcio e outros 2% de componentes químicos. É um material versátil, que combina propriedades físicas e mecânicas a um valor estético, permitindo escolher entre os tipos existentes no
mercado o que mais se adequa a determinado projeto. Um deles é o vidro
de proteção solar, que controla a incidência de raios solares no ambiente interno. Objetivo: Identificar as características e benefícios oferecidos
pelo vidro de proteção solar. Metodologia: Realizou-se levantamentos bibliográficos; pesquisa de campo e visita técnica à uma empresa fornecedora de vidros e um empreendimento comercial localizados em Governador
Valadares-MG. Resultados: Os vidros de proteção solar, obtidos através
da adição de camadas de óxido ou sal durante a fabricação, absorvem parte
da radiação do sol e refletem o restante. Além disso, conseguem controlar
a entrada de luz, melhorando o desempenho energético das edificações e
colaborando com a redução do uso de iluminação artificial, possibilitando
um excelente custo benefício. O vidro analisado une tais características à
segurança, combinando vidros laminados ou temperados ao fator proteção
solar. Em Governador Valadares, Minas Gerais, esta linha é uma inovação que vem ganhando espaço devido ao clima tropical quente da cidade,
possibilitando um conforto térmico, alta transmissão de luz e economia.
Conclusão: É possível perceber o vidro de proteção solar como inovação
potencial no setor da Construção Civil. Com suas propriedades, pode-se
obter um ambiente com boa iluminação, ajustáveis níveis de radiação solar e grande eficiência energética, concernindo ao âmbito sustentável, o
que acarreta uma economia do proprietário com diversos gastos futuros,
sem deixar de lado um alto padrão de acabamento, design, conforto e segurança.
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Análise do Índice de Absorção d’água em Telhas Cerâmicas.
Jennifer Cathelin Cordeiro Meireles; Gabriel Laranjeira dos Santos; João
Pedro Rodrigues Moura Silva; Lucas Alves Breguez Santos; Gustavo Batista Pacheco; Anderson Caetano Gusmão (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)
Palavras-Chave: Absorção. Água. Telhas. Construção. Patologias.
Introdução: Um dos elementos da construção civil que mais ficam expostos a agentes agressores é o sistema de cobertura da edificação. Este está
sujeito à incidência de raios solares, ventos, chuvas, variações de temperatura, acúmulo de impurezas em toda a sua vida útil. Com o desenvolvimento da indústria da construção, vários tipos de materiais estão surgindo,
fazendo com que o controle de qualidade seja cada vez mais necessário.
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o índice de absorção d’água em telhas cerâmicas da região de Governador Valadares.
Metodologia: Seguiram-se como referência os métodos de ensaios estabelecidos na NBR 15.310 e na NBR 8947, visando à determinação de
massa seca e massa úmida. Esses dois ensaios simulam o comportamento das telhas quando expostas a variações climáticas, como elevações de
temperaturas e chuvas. A não conformidade desse ensaio indica que as
telhas absorvem água acima do limite estabelecido, o que faz com que as
mesmas tenham a resistência mecânica comprometida para os usuários da
edificação, bem como dos profissionais que fazem a manutenção dos mesmos. Além disso, a absorção de água pela telha pode aumentar a carga na
qual a estrutura do telhado está exposta, correndo o risco de desabamento.
Resultado: Com base nos dados apresentados, observou-se uma pequena
variação no índice de absorção máximo exigido pela norma, que é 20%.
Os corpos de prova absorveram cerca de 22,4% em média, 2,4 % a mais
do que o permitido por norma, o que impediu a aceitação do lote. Conclusão: Diante dos resultados, pode-se concluir que o índice de absorção
d’água é um fator de extrema relevância na hora de se adquirir as telhas
cerâmicas da edificação, haja vista que se as mesmas absorverem mais do
que é permitido por norma, à água poderá infiltrar pela telha e danificar a
pintura, bem como todo o acabamento existente, além de comprometer a
estrutura do telhado.
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Atributos do bloco cerâmico de vedação.
Marcos Vinicius dos Reis, Lucas Braga Oliveira, Lucas Lomeu Gomes,
Marco Guimarães Duarte Bomtempo de Lima.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Bloco cerâmico de vedação, atributos, canteiro de obra,
patologias.
Introdução: A utilização dos blocos cerâmicos de vedação se difundiu
nos canteiros de obras do Brasil e do mundo, tal disseminação se dá devido sua vasta gama de atributos, como excelente isolante térmico, acústico, com alta resistência a chamas, pouca manutenção, alta durabilidade,
fácil qualificação de mão de obra para seu assentamento, boa aderência
às argamassas e colas que permite seu uso em vários tipos de revestimento, além de ser de fácil fabricação, armazenagem e transporte. Sendo
a fissura o tipo de patologia que se encontrada com maior frequência
nas paredes de alvenaria de blocos de vedação em estruturas de concreto
armado, sendo amplo os motivos de sua causa. Objetivo: Observar as
características dos blocos cerâmicos de vedação, e suas contribuições as
edificações. Metodologia: Estudo de pesquisa bibliográfica, livros, periódicos, revistas e ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
NBR 15270-1. Resultados: Os blocos cerâmicos de vedação estão vulneráveis há vários fatores que podem acarretar patologias, causadas pela
própria estrutura, projeto ou execução, tanto quanto fatores químicos,
físicos ou biológicos, assim como o próprio intemperismo. Conclusão:
Conclui-se que o bloco cerâmico de vedação é um excelente insumo, devido diversidade de propriedades qualitativas, sua fácil fabricação e seu
baixo custo, o tornando competitivo e de grande aceitação no mercado.
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Mediação de conflitos trabalhistas: O sindicato como instrumento
potencial para Resolução Alternativa de Demandas originadas pela
relação capital/trabalho.
Geraldo Lourenço de Sena Filho
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE
Palavras Chaves: Sindicato. Conflito. Mediação.
Introdução: As condições estabelecidas em convenção ou acordo coletivo
de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em lei. O negociado
passa a ter prevalência sobre o legislado, após a reforma trabalhista. Isto
significa que o sindicato, mais do que antes, adquire robustez incomparável,
como mediador, entre o capital e o trabalho. Objetivo: O objetivo do
presente trabalho é demonstrar a capacidade normativa das partes pela
autonomia da vontade com fim específico de criar modificar ou extinguir
Normas Jurídicas o que se convencionou chamar de regras negociadas ou
simplesmente “negociado”. Metodologia: A revisão bibliográfica sobre
os métodos de resolução de conflitos trazem reflexões sobre a necessidade
de um processo que assegure elevados índices de relacionamentos, tal
como a mediação. As diversas áreas do comportamento humano como
a sociologia, a administração, as ciências políticas tem se empenhado
neste estudo com o propósito de explicar os fenômenos da discordância
ou divergências de idéias. Resultados: A solução das controvérsias
envolvendo trabalhadores e patrões sempre foi uma das mais excitantes
questões tratadas no âmbito trabalhista: a contraposição entre o negociado
e o legislado e que se materializa através das Normas Convencionais de
Trabalho. Conclusão: Este trabalho não deve ser considerado conclusivo,
mas apenas um direcionamento no sentido de ajudar a esclarecer melhor
que tipo de conhecimento e orientação acadêmica os negociadores
sindicais precisam e com isto provocar uma reflexão sobre as novas
diretrizes dos para adotar práticas de negociação em consonância à nova
ordem trabalhista.
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Sindicato: Instrumento potencial de mediação para resolução alternativa de conflitos originados pela relação capital/trabalho.
Geraldo Lourenço de Sena Filho
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE
Palavras Chaves: Sindicato. Conflito. Mediação.
Introdução: A mediação é um instrumento destinado a solucionar conflitos entre partes tendo sempre a participação de um terceiro. Um conflito
ocorre quanto uma das partes tenta alcançar seus próprios objetivos interligados com a outra parte que pode provocar sentimento de frustração,
hostilidade e ansiedade capazes de bloquear o esforço das partes na busca
de sua resolução. Objetivo: O conflito tem sido objeto de estudo das diversas áreas do conhecimento, uma vez que se traduz por um evento quase
sempre sociológico. A resolução amigável de demandas (RAD), como é
chamada modernamente a solução de conflitos, é um processo que tem
como função principal resolver uma discordância entre partes quando uma
tenta frustrar os interesses da outra de atingir seus objetivos. Metodologia: A revisão bibliográfica sobre os métodos de resolução de conflitos
trazem reflexões sobre a necessidade de um processo que assegure elevados índices de relacionamentos, tal como a mediação. As diversas áreas do
comportamento humano como a sociologia, a administração, as ciências
políticas tem se empenhado neste estudo com o propósito de explicar os
fenômenos da discordância ou divergências de ideias. Resultados: Espera-se com este estudo demonstrar a importância das entidades sindicais
na solução dos conflitos oriundos da relação de trabalho principalmente
como agentes mediadores por excelência. Conclusão: Portanto, a finalidade deste instrumento de mediação chamado sindicato, como terceiro
envolvido nas relações entre os grupos, deve facilitar a comunicação entre
as partes –capital/trabalho- com o propósito de se chegar a uma solução
amigável das demandas trabalhistas.
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Violência contra idoso: Física e Social
Thiara Ribeiro Pinheiro; Jéssica da Silva Freitas; Thierry Ribeiro; Edmarcius Carvalho Novaes.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: segurança, denúncia, idoso
Introdução: A violência contra o idoso sempre gera uma comoção social
quando é noticiado em jornais ou em mídias sociais, más como este assunto tão repulsivo ainda vem acontecendo em nossos munícipios/estados/
país? Pesquisas apontam em média que 14 idosos são agredidos por hora
no estado de Minas Gerais e muitos destes casos são realizados por familiares. A Secretaria do Estado de Segurança Pública informou que a maioria dos crimes estão relacionados com furto, ameaça, roubo e estelionato.
Deste modo vale perguntar: o que está levando as pessoas a cometerem
tamanha atrocidade com aquele que é a origem da sua vida? Todos juntos
por uma causa em prol da nossa história. Objetivo: O que fazer em relação a essa violência, não somente física, psicológica e que também é em
grande parte social? Pois ainda nossos munícipios deixam a desejar neste
quesito de cidadania. No Brasil, o estatuto do idoso onde são estabelecidos os direitos dos idosos e são previstas punições a quem os violarem,
dando aos idosos uma maior qualidade de vida na Lei Federal 10.741.
Metodologia: Trata-se de um estudo realizado através de revisão bibliográfica (LENZA, 2017) e análise documental, a partir da Lei Federal do
Brasil 10.741, de 1° de Outubro de 2003, que dispõe o Estatuto do Idoso,
a jurisprudência e dados oficiais pertinentes ao tema. Resultado: Mesmo
com a criação do Estatuto é necessária uma atenção maior sobre os idosos
que ainda não estão amparados pela sociedade, devido o alto índice de
agressões e desconhecimento dos direitos aplicados a eles, podendo levar
em consideração os resultados da pesquisa do IBGE-MG. Conclusão: A
pesquisa indica que a maioria dos idosos desconhecem seus direitos constitucionais ou têm receio de fazê-los valerem. Por outro lado, percebe-se a
falta do apoio governamental para terem o mínimo da dignidade da pessoa
humana descrita no Art. 1°, inciso III da Constituição da República Federativa Brasileira. É importante o estímulo de campanhas nas escolas e
publicidades cada vez mais voltadas aos direitos constitucionais da ordem
social previstos no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo, no que tange aos direitos das pessoas idosas.
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Acesso à justiça, princípio constitucional e igualdade: Direito dos
animais
Thales Gotelip Santos Corrêa, Amanda Trindade Lins Cardoso, Ana Gabriely Cimini, Kimberly Rodrigues de Paula, Jefferson Calili Ribeiro
(orientador)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE
Palavras-Chave: vaquejada, direitos dos animais, constitucionalidade,
maus tratos.
Introdução: O presente artigo ter por escopo contribuir com a teoria dos
Direitos dos Animais, destacando seu aspecto ecológico e seu aspecto social. Para tanto, retomará pressupostos jurídicos, a fim de problematizá-los enquanto novos paradigmas de análise, principalmente, em torno da
prática da vaquejada. Objetivo: Descrever algumas leis brasileiras, destacando a importância destas para o bem estar animal. Discutir o procedimento da vaquejada e seus aspectos caracterizadores como polêmicos,
identificando-os por meio de uma pesquisa de campo as visões diferentes
sobre o tema, expondo um posicionamento por meio de uma redação dissertativo-argumentativa sobre o assunto. Metodologia: Estudo descritivo
transversal, com abordagem quantiqualitativa, entrevistando 10 pessoas
envolvidas e 10 pessoas não envolvidas na prática da vaquejada, fonte
direta e indireta de pesquisa, recorrendo a Constituição Federal, pesquisa
bibliográfica, jurisprudências e doutrinas. Resultados: As 10 pessoas que
não estão envolvidas com a prática da vaquejada, foram unanimes ao dizerem que todos os animais merecem respeito, amor, cuidado, dignidade e
por isso repudiam toda e qualquer forma de violência ou crueldade, o que
inclui a vaquejada. As 10 pessoas que estão envolvidas com a prática da
vaquejada defenderam a prática e um dos entrevistados disse que: “Apesar
de ainda existir algum preconceito contra o nosso esporte, a vaquejada é
ilegal e precisa ser respeitada, pois gera emprego, renda e é uma expressão
cultural”. Conclusão: Após as argumentações expostas acima, concluímos
descrevendo os direitos dos animais e os maus tratos sofridos por eles, trazendo a realidade vivenciada no atual cenário mundial, atitudes de maus
tratos que não podem mais fazer parte de nossa cultura, muito menos de
nosso consentimento. Tais formas de tratamento aos animais não humanos
estão em desacordo com os princípios e com as normas constitucionais e
infraconstitucionais do ordenamento jurídico brasileiro.
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Maioridade penal: aumento do tempo máximo de internação do menor infrator, uma alternativa constitucional para a redução da maioridade penal.
Heloiza Silva Rocha, Carlaila Ramos Marinho, Jefferson Calili Ribeiro
(orientador)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE
Palavras-Chave: maioridade penal; aumento da punibilidade; menor infrator; reeducar; medidas socioeducativas
Introdução: O presente trabalho trata sobre a maioridade penal, observando especificamente sobre o aumento do tempo máximo de internação,
se tornando uma alternativa para a redução da maioridade penal, prevista
hoje no artigo 27 do código penal aplicando a inimputabilidade aos menores de 18 anos. Neste intento a questão problema que orienta a pesquisa é a
seguinte: uma opção para reeducar o menor infrator é a alteração do tempo
máximo de internação? Atualmente o período limite previsto no Estatuto
da Criança e do Adolescente no art.121 § 3º são de três anos. Objetivo:
Analisar uma possibilidade que consiste na não redução da maioridade
penal, mas sim em aumentar o tempo máximo de internação do menor
infrator nos crimes comuns em até cinco anos e nos crimes hediondos
até sete anos. E com essa maior disponibilidade de tempo promover a
educação como forma de combate a violência e a criminalidade cometida
por esses jovens, identificar o perfil dos adolescentes para entender qual o
melhor tratamento a ser dado, indagando se a redução da idade seria a melhor forma a ser adotada. Metodologia: Este trabalho foi construído com
a utilização de fontes direta e indireta, recorrendo a Constituição Federal,
normas, periódicos, pesquisa bibliográfica, jurisprudências doutrinas e outras. Resultados: Foi percebido que uma das alternativas para ressocializar o menor infrator seria buscar medidas socioeducativas em alternativa
à punição, ou seja, com a educação através de ensino fundamental e médio
e cursos técnicos preparatórios para o mercado de trabalho. Conclusão:
Através das pesquisas ficaram demonstrados que a maioria dos jovens infratores é negra e vive na extrema pobreza, não tiveram acesso à escola
e tampouco aos valores e exercícios da cidadania, tendo como principal
solução a imersão de tais jovens em projetos de educação e inclusão social
para que os mesmos possam ter oportunidades de se ressocializar.
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O direito social ao auxílio-reclusão enquanto um benefício em prol
da família do apenado
Marco Antônio Malaquias, Cleberton de Souza Freitas, Saymom Martins,
Thiago Gonçalves Leite, Edmarcius Carvalho Novaes (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Auxilio Reclusão; Benefício Previdenciário; Direito Social.
Introdução: O ordenamento jurídico brasileiro prevê alguns benefícios
previdenciários, dentre eles o auxílio-reclusão, destinado a amparar a família do segurado do INSS que se encontre cumprindo pena restritiva de liberdade, durante o período em que durar a reclusão ou detenção Objetivo:
Esclarecer os requisitos para o recebimento do benefício e desmistificar
boatos em torno do referido auxílio, além de demonstrar o percentual de
presidiários que atualmente recebem o benefício. Metodologia: Levantamento bibliográfico no site do INSS e Análise documental da Lei Federal
n°. 8.213/91 e do Decreto n°. 3048/99. Resultados: O estudo esclareceu
que o auxílio-reclusão não é destinado ao detento, e sim aos dependentes
dele, com caráter de amparar a família pela ausência de recursos. Segundo
dados colhidos, existem vários requisitos a serem cumpridos e menos de
8% dos dependentes de presidiários atendem os requisitos para receber
o auxílio. Dentre os requisitos necessários, existe a exigência de que o
preso seja assegurado do INSS (contribuinte) na data da prisão; estar recluso em regime fechado ou semiaberto (em colônia agrícola, industrial
ou similar); ter baixa renda (salário inferior a 1.319,18, conforme Portaria
Nº 15/2018 do INSS); além de ter que comprovar a cada três meses, através de declaração carcerária, que continua preso. Conclusão: Observa-se
que o auxílio-reclusão está em sintonia com os fundamentos da República
previsto no texto da Constituição Federal, que é o respeito à dignidade da
pessoa humana, bem como os seus objetivos, que é promover o bem de todos, sem qualquer preconceito. A Carta Magna prevê também que “a pena
não passará da pessoa do condenado”; portanto, por questão de justiça, a
família do preso não pode ser punida junto com o condenado.
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A manifestação cultural da vaquejada e suas limitações no ordenamento jurídico
Ana Karolina Rodriguês Simões, Luiza Campos Freire dos Santos, Maurício Helbert Ferreira Silva, Raquel Cunha Lacerda, Edmarcius Carvalho
Novaes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: vaquejada, manifestação cultural, ordenamento jurídico
Introdução: A vaquejada é uma manifestação cultural típica brasileira,
que teve sua origem no Nordeste do país tornando-se popular em vários
Estados. A prática dessa atividade se dá com vaqueiros montados a cavalo
cujo objetivo é derrubar os bois puxando-os pelo rabo. Este tema é alvo
de discussões no ordenamento jurídico, uma vez que o manuseio dessa
atividade cultural está intimamente relacionado com os maus tratos aos
animais. Objetivo: Identificar se a prática da manifestação cultural da vaquejada, fere os direitos dos animais frente aos princípios constitucionais e
ambientais. Metodologia: Este estudo se centrou na modalidade de pesquisa bibliográfica e documental tendo como fontes as normas jurídicas, além
de entendimentos jurisprudenciais, visando apontar os questionamentos
existentes acerca do tema proposto. Resultados: Precipuamente trata-se
de uma ampla discussão, uma vez que a CF/88 em seu art. 215, § 1º, dispõe sobre o direito ao acesso e difusão das manifestações culturais. Dessa
forma, é dever do Estado proteger os valores culturais do país, entretanto
em contraposição com tal dispositivo a CF/88 também versa sobre os direitos dos animais em seu artigo 225, VII, sendo que o referido dispositivo
visa não permitir que se pratiquem atos de crueldade contra os animais,
colocando em cheque à prática dessa manifestação cultural, pois é de praxe que os bois que participam desse evento sejam machucados e muitas
vezes mutilados. Nesse sentido, o STF entendeu que a realização dessa
manifestação cultural é inconstitucional se embasada pelo artigo 215,§ 1
da CF/88, pois, entende-se que o direito à cultura não pode sobrepor a atos
de tortura e crueldade. Conclusão: As manifestações culturais no país,
bem como a vaquejada não podem extrapolar direitos essenciais, sendo de
suma importância repudiar atos de crueldade e maus tratos aos animais,
como forma de garantir o bom entendimento das normas constitucionais e
a perspectiva da ordem social.
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Análise constitucional sobre o dilema entre o avanço tecnológico e a
violação à intimidade e à vida privada
Rubens Dias Godinho; Lucas Faria Martins; Lucas Paulo Andrade Silva;
Rafael José Roberto Teodoro; Karulina Paula Maciel; Edmarcius Carvalho Novaes (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras – Chave: Direito, Tecnologia, Privacidade.
Introdução: Talvez no final do século XIX os inventores do telefone Antonio Meucci (1808-1899) e Alexandre Graham Bell (1847-1922) não
imaginariam tamanha transformação que este invento traria para a população do planeta. A humanidade na busca do avanço tecnológico aprimorou
a descoberta destes inventores, passando a oferecer uma tecnologia com
recursos cada vez mais poderosos, capazes de rastrear e espionar os hábitos de vida e os locais que frequentam seus usuários. Em contrapartida,
este avanço tecnológico, em alguns momentos, vem lesando direitos positivados na Constituição Federal. Objetivo: Problematizar a necessidade
de se restringir o acesso de empresas aos dados dos usuários dos sistemas
operacionais, bem como a exposição dos mesmos quanto à violação da
intimidade e a vida privada. Metodologia: Para elaboração deste trabalho,
foram realizadas leituras e análise de material digital para a produção da
revisão bibliográfica, além da doutrina prelecionada por Lenza (2017) e
análise documental (Constituição Federal de 1988 e Emenda Constitucional nº 85/2015). Resultados: Existem informações sigilosas vulneráveis,
que encontram-se disponíveis para fins governamentais, muitas vezes,
sem o conhecimento dos usuários. O avanço tecnológico e a conduta dos
servidores de internet em espionar e exibir o que se acessa, se torna objeto
de interesse e locais de circulação são mais notórios, não sendo apenas
parte do rastro de navegação, mas utilizado para fins lucrativos. Conclusão: Trata-se de uma violação à intimidade e a vida privada dos usuários.
Ter o percurso mapeado por um Sistema de Posicionamento Global(GPS),
fotos e arquivos pessoais armazenados em nuvens digitais, assim como
resultados de pesquisas em sites de buscas, posteriormente utilizados por
terceiros, são alguns exemplos de violação ao direito positivado na Constituição Federal no que diz respeito à intimidade e à vida privada, os quais
estão explícitos no artigo 5º inciso X da Lei Maior.
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O direito social de inclusão de alunos com deficiência na educação
brasileira e suas dificuldades de permanência
Lívia Santos Martins, Elania Botelho de Macedo, Gabriel Ferreira Santos, Gerson Alves Moreira, Maurílio de Assis Barbosa, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chaves: Constitucional, Inclusão do deficiente, Educação.
Introdução: A discussão sobre a inclusão escolar é recorrente, pois trata-se de um dos desafios impostos à educação brasileira, conforme assegura
a Lei nº 13.146/2015. As escolas tem prezado por incluir pessoas com
deficiência, como assegura a CF/88, art. 208, inciso III. Percebe-se que
há uma boa estrutura jurídica quanto a inclusão social, mas há um espaço
entre a legislação e a realidade. Apesar de ser integrado, grande parte dos
educandos com deficiência não concluem o processo educativo devido às
dificuldades de permanência. Objetivo: Identificar meios de capacitação e
de melhoras na rede de ensino brasileira, como forma de concretização do
que é previsto no ordenamento jurídico. Metodologia: Trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica e análise documental. Resultados: Apesar
da taxa de adesão ser um fato empolgante, preocupa-nos a permanência
até a conclusão. O Censo Escolar do Ministério da Educação aponta que
em 2010 haviam 69.441 dessas crianças matriculadas no ensino infantil (0
a 5 anos) em escolas especiais e regulares. No ensino fundamental (1° ao
9º ano), eram 522.978. Já no ensino médio, o número era drasticamente
menor: 28.667. A edição de 2015 do Censo apontou em número absoluto
apenas 62 mil num universo de 8 milhões de alunos. No primeiro ciclo de
ensino fundamental, alunos com deficiência correspondiam à 2,9% das
matrículas, proporção que diminui para 1,8% na segunda etapa deste nível
de ensino, atingindo apenas 0,8% no ensino médio. Conclusão: Podemos
identificar algumas possíveis soluções, como investimentos nas estruturas
das escolas e formação de recursos humanos com professores especializados e capacitados, além do fortalecimento do Atendimento Educacional
Especializado, que trabalha em conjunto com professores da escola regular. Além, o acompanhamento do aluno fora da sala de aula com terapia,
no seu convívio social, o ajudaria em seu desenvolvimento escolar. No
que vemos hoje em dia, há uma distância entre a legislação e a execução
na realidade. Muitos dos jovens não conseguem concluir por limitações,
não deles, mas da estrutura escolar, impedindo-os de viver em igualdade.
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O direito social à prática desportiva para deficientes nas escolas
Manuela Vasconcelos Vieira, Débora Almeida Sant`Ana, Felipe Eduardo
Ferreira, Larissa Maia de Oliveira, Thamires Mayra Leal de Oliveira, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce-UNIVALE
Palavra-chave: desporto, inclusão social, direito.
Introdução: A prática de esportes pelos deficientes por muito tempo foi
uma atividade segregadora; em sua maioria praticada pelos tidos “normais” enquanto os deficientes faziam parte do time da torcida ou esportes
de tabuleiro. Com os passar dos tempos foi-se percebendo a necessidade
da inclusão destes indivíduos junto à sociedade. Desde sua concepção,
a Constituição Federal de 1988 protege os direitos sociais, dentre eles
fomentar a prática esportiva. Em 1975 a Organização das Nações Unidas (ONU) editou um documento denominado Declaração dos Direitos
das Pessoas Deficientes, que reconhece como deficiente qualquer pessoa
incapaz de assegurar a si mesmo, total ou parcialmente uma vida social
independente. A deficiência não impossibilita o indivíduo do convívio e
práticas esportivas, há apenas que se fazer alterações necessárias a inclusão às atividades; realizadas estas adaptações, elas contribuirão para uma
melhoria na vida social, terapêutica e recreativa, envolvendo valores que
contribuem com a autoestima, valorização, segurança, combate a insegurança além de proporcionar uma vida mais feliz dos indivíduos. Objetivo: Identificar como a legislação contribui para a garantia da inclusão de
deficientes no âmbito escolar acerca da pratica esportiva. Metodologia:
Utilizou-se da revisão bibliográfica e documental, pois permitem realizar
um paralelo entre a legalidade e a realidade. Resultado: Existem preceitos legais que garantem os direitos do deficiente, contudo na prática não
é tão eficaz quanto preconiza a norma regulamentadora: os professores
precisam fazer adaptações e cursos a suas expensas para alcançar um resultado satisfatório, e o Estado, em muitas vezes, não fornece condições
adequadas para a concretização desse direito, seja por falta de qualificação
profissional ou por estruturas adequadas. Conclusão: Portanto, a inclusão
do deficiente na pratica esportiva é mais uma questão estrutural e organizacional. Trata-se de um direito que garante a dignidade humana ainda à
ser efetivado.
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O direito de adoção de crianças e adolescentes por famílias formadas
por casais homoafetivos no STF
Larik de Aguilar Machado, Bryane Martins Leal, Claudia Ferreira de Carvalho Aguiar, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: adoção, família, casais homoafetivos.
Introdução: A adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos
tem sido um assunto de grande polêmica. Na maioria dos casos, como forma de justificar opiniões, os argumentos mais utilizados são que as crianças que crescem em um lar em que os pais são pessoas do mesmo gênero,
poderão ser influenciadas em relação à orientação sexual, ou que, por esse
motivo, poderão ser discriminadas e sofrer preconceitos. Em razão disso,
existem casos concretos que foram julgados no Supremo Tribunal Federal.
Objetivo: Analisar a constitucionalidade do direito de adoção por grupos
familiares formados por pessoas do mesmo gênero, a partir do posicionamento da Suprema Corte. Metodologia: Trata-se de revisão bibliográfica
e documental, a partir de jurisprudências. Resultados: Constatou-se, após
análises, que no entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal,
os casais que são formados por pessoas do mesmo gênero têm o direito
de adotar e que isto não resultará prejuízos para a formação da criança ou
adolescente. Foram utilizados argumentos como “o conceito de família
não pode ser restrito por se tratar de casais homoafetivos” e, “a isonomia
entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha plenitude
de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma
autonomizada família”. Conclusão: Apesar de não ter previsão expressa
na Constituição Federal a permissão de pessoas do mesmo gênero adotar,
já está pacificado tal posicionamento no ordenamento jurídico brasileiro, levando em conta os princípios como o da isonomia, sendo garantido
igualmente o princípio do melhor interesse do menor no momento da decisão favorável à adoção, uma vez que o Estado e toda a sociedade têm
total responsabilidade pelo bem estar das crianças e adolescentes, principalmente, nos casos de colocação em família substituta, uma vez que desta
forma, todos envolvidos encontram amparo no fundamento constitucional
da dignidade da pessoa humana.
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A promoção da saúde da população indígena pelo poder público e as
questões relativas às peculiaridades culturais
Gabriela de Paula Breta, Alessan Joclé Alves de Almeida Vieira Caldeira,
Emmanuel de Paula Alves, Laura Lourenço Ferreira, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: promoção à saúde, saúde e cultura indígena, direito social.
Introdução: A Constituição Federal/88 garante a proteção e valorização
do patrimônio histórico e cultural brasileiro, inclusive indígena. De igual
forma está o direito à saúde, obrigação do Poder Público destinado à toda
a população. Assim, considerando a relevância e as particularidades da
cultura indígena, inquieta-nos conhecer as possibilidades de promoção da
saúde para tais povos sem maculá-los em suas culturas; dois direitos importantes para viabilizar a ordem social. Objetivo: Identificar se a forma
que o poder público fornece o acesso à saúde para a população indígena
é adequada às suas peculiaridades culturais. Metodologia: Foram realizadas a revisão bibliográfica e a análise documental. Resultados: No Brasil
há a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que visa
garantir-lhes acesso à saúde de acordo as diretrizes do SUS, bem como
a preparação para atuar em contexto intercultural. O SUS atua por meio
de profissionais indígenas preparados para alinhar os saberes técnicos aos
tradicionais. Neste sentido, analisando a legislação, observa-se interesse
do poder público em promover ambos os direitos sem prejuízo de um ou
outro. No entanto, ao pesquisar por julgados, observa-se que na prática o
poder público é muito omisso, sequer promovendo efetivamente o direito
à saúde do indígena. Dessa forma, como há desatenção quanto ao fornecimento real do referido direito, não é possível analisar se a forma como ele
é promovido é compatível com as peculiaridades culturais das populações
indígenas. Conclusão: O poder público se mostra aparentemente interessado em viabilizar a saúde indígena respeitando sua cultura. Contudo, a
omissão em efetivar a promoção da saúde para essa população impossibilita averiguar a problemática da pesquisa, pois a discussão no Judiciário
sequer chega a esse patamar. É necessário fomentar a saúde do índio considerando toda a diversidade cultural para promover a justiça social como
medida de respeito à dignidade da pessoa humana.
141

O registro civil como condicionante de existência jurídica e a privação de direitos humanos das pessoas indocumentadas no Brasil
Lorena Silva Vitório; Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Registro Civil. Direitos humanos. Pessoas Indocumentadas.
Introdução: O resumo em apreço contempla o registro civil como condicionante da existência jurídica e de forma delimitada busca analisar a privação de direitos das pessoas indocumentadas no Brasil. De acordo com
o Código Civil brasileiro e a Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73),
o Registro Civil de Nascimento (RCN) é obrigatório. Mais do que isso,
trata-se de importante instrumento de inclusão social. Consequentemente,
sua inexistência suscita gravíssima exclusão, uma vez que o indivíduo que
não é registrado se vê privado de seus direitos civis mais básicos. Objetivo: Analisar registro civil enquanto condicionante de existência jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. Metodologia: Trata-se de trabalho
qualitativo feito através de buscas em literatura específica que versa sobre
o tema. Como referencial teórico, a matéria será analisada sob a ótica dos
direitos humanos, à luz de Arendt (1962), a partir de suas concepções de
cidadania. Quanto ao território, utilizou-se Haesbaert (2004) como referencial teórico, considerando sua discussão sobre regulação. Resultado:
Em que pese se tratar de um direito e ser considerado instrumento de inclusão social, o registro civil deve ser também entendido como um meio
de violação de direitos, uma vez que a norma estatal que o obriga, por
consequência, também o priva do exercício de direitos aqueles(as) não o
detém. Conclusões: Os indivíduos privados do registro civil em território
brasileiro têm sua existência ignorada juridicamente, e consequentemente,
o exercício de seus direitos mais básicos é inviabilizado. Ainda que se
denomine democrático, um regime que não reconhece a existência de um
indivíduo é totalitário, e caracteriza um projeto que serve como base para
a perpetuação do poder hegemônico em razão dos interesses dos mais variados tipos. Apoio: CAPES.
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Os refugiados(as) LGBTI na busca pelo reconhecimento e amparo
legal no direito pátrio e internacional
Lorena Silva Vitório
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: refugiados; população LGBTI; grupo social; marginalidade.
Introdução: A pesquisa em apreço contempla o tema “Os Refugiados(as)
LGBTI na busca pelo reconhecimento e amparo legal no Direito Pátrio
e Internacional”, e discute os aspectos gerais e jurídicos que envolvem o
assunto. Com o passar dos anos observa-se um aumento nos movimentos
sociais que buscam dar visibilidade às mais diversas violências sofridas
pela população LGBTI ao redor do mundo. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a atual crise de refugiados supera os fluxos migratórios decorrentes dos acontecimentos da
II Guerra, e a tendência para os próximos anos é de intensificação. Assim,
questiona-se: em que medida deve ser ampliado o conceito de “refugiado”
para atender aos chamados “Refugiados LGBTI”? Objetivo: Analisar a
importância do reconhecimento e do amparo jurídico no Direito Internacional e no Direito Brasileiro em relação aos denominados “Refugiados
LGBTI”. Metodologia: Pesquisa jurídico-exploratória, elaborada a partir
de levantamento bibliográfico. Resultado: Em que pese o Estatutos de
Refugiados de 1951 e o ordenamento jurídico brasileiro e de outros países não preverem expressamente sobre a referida possibilidade, a ACNUR
recomenda que integrantes da população LGBTI sejam acolhidos na condição de refugiados quando comprovado que em seus países de origem há
fundado temor de perseguição em decorrência de sua orientação sexual
ou identidade de gênero. Conclusões: Nos últimos anos houve progressos
para uma melhor proteção das pessoas refugiadas LGBTI, que passaram
a ser reconhecidas como refugiadas quando têm um fundado temor de
perseguição. Entretanto, apesar desses avanços, os níveis de respeito com
que refugiados LGBTI são tratados, uma vez que entram no sistema global
de proteção, variam amplamente no âmbito jurídico, porém são constantes
socialmente: permanecem marginalizados. Apoio: CAPES.
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FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA: reconhecimento post mortem
Ketley Juliana Sousa Tomaz, Teodolina Batista da Silva Cândido Vitório
(Orientadora)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (FADIVALE)
Palavras-chave: filiação socioafetiva; efeitos sucessórios; post mortem.
Introdução: Este trabalho contempla o tema Filiação Socioafetiva: reconhecimento post mortem. De forma delimitada abordam-se os aspectos
gerais e jurídicos que envolvem o assunto. A pertinência da matéria reside
na ampla necessidade de tratar sobre os direitos que aqueles reconhecidos
filhos irão adquirir. Nos tempos atuais, é imprescindível que se tenha a visão de que um(a) filho(a) tendo sido reconhecido(a) como fruto da relação
socioafetiva, terá direitos sucessórios após a morte da mãe/pai. Objetivo:
os efeitos jurídicos da filiação socioafetiva post mortem no direito brasileiro. Metodologia: No tocante ao procedimento metodológico, utilizou-se
pesquisa bibliográfica, doutrinária, jurisprudencial e artigos da Internet,
com a finalidade de proporcionar melhores e mais precisas informações
sobre o tema. O estudo bibliográfico foi complementado por pesquisa documental e pesquisa jurisprudencial, valendo-se de registros feitos sobre a
relação socioafetiva. Resultado: Percebe-se as constantes mudanças nos
modelos familiares, e por isso, houve a incorporação mesmo que de forma
indireta do afeto ao direito fundamental. Vê-se que a paternidade ou maternidade socioafetiva é concepção jurisprudencial e doutrinária recente,
ainda não abraçada, expressamente, pela legislação vigente, mas a qual se
aplica, de forma analógica, no que forem pertinentes, as regras orientadoras da filiação biológica. A filiação socioafetiva tem como fundamento o
princípio da igualdade o qual não admite distinção entre filhos legítimos,
naturais e adotivos, proibindo, assim, que conste no assento do nascimento
qualquer referência à origem da filiação. Conclusões: Os efeitos jurídicos
da filiação socioafetiva se subdividem em efeitos pessoais e patrimoniais.
Quanto aos efeitos pessoais, observa-se a posse do estado filho, o qual
consiste na circunstância de trazer a pessoa o nome paterno/materno, ser
tratado na família como filho e gozar do conceito de filho no meio social, gerando impedimentos na órbita civil, exemplo os impedimentos para
casamento, e pública, como exemplo os impedimentos para assunção de
determinados cargos públicos. O poder família será exercido pelos pais na
mais estreita colaboração, e em igualdade de condições. Em relação aos
efeitos patrimoniais, estes consistem nos direitos(deveres) a alimentos,
sucessórios, bem como a inclusão como dependente junto à previdência
social, com fulcro no artigo 16, inciso I, da Lei n. 8.213/91.
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Programa Bolsa Família: uma análise do direito constitucional à
proteção social
Antônio Marcos Martins da Silva, Adilson Gomes de Almeida Júnior, Carlos Alberto do Santos, Pedro Carlos Sousa Soares, Edmarcius Carvalho
Novaes (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chaves: Programa Bolsa Família, direito constitucional, proteção social.
Introdução: O Programa Bolsa Família é um programa governamental
da Política Nacional de Assistência Social, que consiste na transferência
de renda às famílias socioeconômica carentes, visando reduzir a pobreza
a curto e em longo prazo e diminuir a miséria. A Lei 10.839/04, que cria
o referido programa, em seu art. 2º incisos I, II, III, apresenta como requisitos para a obtenção do benefício: crianças e adolescentes de até 15 anos
matriculadas na escola, com frequência acima de 85%; adolescentes entre
16 e 17 anos também matriculados, com o mínimo de 75% de presença;
cartão de vacinação das crianças com idade até 7 anos em dia com a Unidade de Saúde; mulheres entre 14 e 44 anos com acompanhamento médico
de rotina, e gestantes e lactantes com acompanhamento pré-natal; crianças
e jovens de até 15 anos que se encontrem em situação de risco, participantes de programas de acolhimento e fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários. Objetivo: Destacar a importância do Bolsa Família para
famílias vulneráveis socioeconomicamente, fazendo-se valer os princípios
de um Estado Democrático destinado a assegurar o direito constitucional
à proteção social. Metodologia: Foram feitas pesquisas bibliográficas no
site do Ministério do Desenvolvimento Social juntamente com a análise
da Lei 10.839/04. Resultados: Após 15 anos de existência, o Bolsa Família beneficiou mais de 13,9 milhões de famílias, lhes garantindo o direito à
alimentação, acesso à educação, à saúde e a assistência social, reduzindo
a situação de vulnerabilidade e pobreza, e com o programa de acompanhamento da frequência escolar os alunos de todas as idades passaram
a frequentar de 75% a 80% mais as aulas, reduzindo significativamente
o abandono nas redes públicas de ensino, resultando em notas positivas
principalmente no ensino médio possibilitando o ingresso ao ensino superior. Conclusão: Embora seja cercado de algumas críticas, não há dúvidas que o Programa Bolsa Família ajudou e continua auxiliando muitas
famílias saírem de condições da pobreza e extrema pobreza. Instrumento
pelo qual se pretende alcançar os objetivos da República Federativa do
Brasil, previstos na Constituição da República (1988), que é construir uma
sociedade livre, justa e solidária, afim de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e promovendo o bem de todos.
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‘A gente não quer só comida’: reflexões sobre a falta de preservação
da cultura nacional
Louise Francisco Leite; Gabriel Alves Vitor Lima da Rocha; Guilherme
Francisco dos Santos Oliveira; Renato Rodrigues Bibiano; Laura Neves
Barroca Werneck; Edmarcius Carvalho Novaes (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavra-chave: Cultura nacional, direito social, valorização cultural.
Introdução: A CF/88 consagra o princípio da cidadania cultural, em seu
artigo 215. Diante disso, deve-se refletir sobre a eficácia dessa legislação,
tendo em vista que, com a ordem global e econômica vigente e seus desdobramentos, a preservação e a conservação dos dados culturais tipicamente
brasileiros, tornou-se um grande desafio na atualidade. Objetivo: Discutir
a importância de exercer o direito à cidadania cultural, a partir de cobranças às autoridades competentes dos devidos investimentos nessa área, da
participação nos programas ofertados nos municípios, a fim de preservar a
cultura nacional. Metodologia: O método utilizado foi a referência bibliográfica e a análise de documentos; sendo consultados a doutrina Direito
Esquematizado, do autor Pedro Lenza, a CF/88 e as emendas constitucionais 48 de 2005 e 71 de 2012. Resultados: Os parágrafos do art.215
estabelecem que o Estado protegerá as manifestações culturais dos grupos
participantes do processo civilizatório nacional. Ademais, o art. 216 reafirma direitos já citados no art. 5º do mesmo documento, que garante a livre
expressão de atividade artística, e define a proteção aos patrimônios culturais materiais e imateriais. Diante disso, a EC 48 estabeleceu em 2005
o Plano Nacional de Cultura, visando o desenvolvimento cultural do País
e definindo ações do Poder Público para garantia dos direitos constitucionais relativos à cultura, e para melhor efetividade das políticas públicas
nessa área, a EC 71 de 2012 criou um instrumento de aperfeiçoamento, o
Sistema Nacional de Cultura. Há que se destacar a importância da cultura
tradicional para o Brasil, que afirma sua identidade e colabora para a compreensão das diversidades e da história do país. Conclusão: É necessário
que o governo, a sociedade, as famílias e as instituições, valorizem a cultura brasileira e se mobilizem em prol de que todos tenham acesso a ela,
uma vez que a mesma diz respeito à garantia do princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana e do regime democrático de direito.
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A fragilidade legislativa no contexto de grupos minoritários e o direito à saúde
Magester Marlon Silva, Bruno Gabriel Ribeiro dos Satos, Jakson Murilo
dos Santos, Marcos Emanuel Costa Martins, Edmarcius Carvalho Novaes
(orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: fragilidade legislativa, políticas públicas, direitos sociais, direito à saúde.
Introdução: A fragilidade no âmbito legislativo no que tange aos grupos
minoritários e seus direitos à saúde tem demonstrado o quanto alguns grupos são privilegiados em detrimento de outros, uma vez que alguns não
possuem uma representação expressiva para que tais direitos sejam executados, mesmo que elencados na Constituição Federal e tendo o Estado
como garantidor dos mesmos. Nesse diapasão, visto que a legislação por
si só não possui uma eficácia que faça jus à dignidade da pessoa humana,
observa-se como a fragilidade legislativa tem gerado uma desigualdade
até grupos minoritários, pois alguns são reconhecidos enquanto outros lutam para que sejam tratados de forma igualitária. Objetivo: Perquirir os
resultados oriundos da fragilidade legislativa no que concerne aos grupos minoritários e seus direitos à saúde. Metodologia: A metodologia
perfilhada dá-se mediante uma perspectiva dedutiva e crítica, a partir de
aportes legais e doutrinários. Resultado: Os impactos derivados da vulnerabilidade legislativa no contexto dos grupos minoritários apresentam
pontos negativos que afetam diretamente o indivíduo no contexto social.
Vê-se negativo a parcialidade no que concerne ao Estado – uma vez que
não garante tratamento igualitário à todos os indivíduos no âmbito da saúde – e o distanciamento do conceito de Estado Democrático de Direito,
em que todos são detentores de garantias fundamentais, desencadeando
assim segregações e desigualdade social. Conclusão: Mesmo com os orçamentos propostos pelo Estado para suprir essa carência no âmbito da
saúde e a inclusão de forma igualitária de grupos minoritários à mesma,
tal medida não gera resultados positivos que visam rechaçar as violações
aos direitos fundamentais de indivíduos que compreendem esses grupos,
transmitindo-lhes uma falsa compreensão de que possuem amparo legal
para fazerem valer seus direitos
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Religiosidade nas escolas brasileiras
André Filipe Brasil Nascimento, Fernanda Cristina Pereira, João Paulo
Lacerda Silva, Mateus Oliveira de Paula, André Rodrigues Santos (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras- chave: Liberdade religiosa, Ensino religioso confessional.
Introdução: O Brasil é um país laico ou seja, tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou descriminando nenhuma religião, porém quando o assunto é escola o Brasil já não é um
país totalmente laico, pois no ensino fundamental existe uma disciplina
de ensino religioso que é garantida pela carta magna do país no art. 210
§1.°, porém dependendo da denominação religiosa do professor, o aluno
é quase que catequizado, e se o discente optar por não frequentar as aulas
de ensino religioso, este fica mal visto pelo corpo docente e pelos colegas
da escola. Nesse sentido surge o seguinte problema, isto é, qual o posicionamento atual da jurisprudência brasileira em relação ao ensino religioso confessional? Objetivo: Analisar a posição majoritária do Supremo
Tribunal Federal sobre o ensino religioso nas escolas. Metodologia: Na
elaboração da pesquisa serão utilizadas pesquisa em livros jurídicos, artigos científicos e jurisprudência atualizadas sobre a temática. Resultados:
O Supremo Tribunal Federal (STF) através de um acordão julgado no dia
27/09/2017 autorizou as escolas públicas a oferecerem o ensino religioso
com natureza confessional, ou seja, vinculado a uma religião específica,
acendeu a discussão sobre a intolerância religiosa dentro das escolas, deixando a laicidade de lado. CONLUSÃO:A decisão do STF é no mínimo
catastrófica, pois o ensino religioso confessional viola a liberdade religiosa. Em um país onde a intolerância já é tremenda, a exclusão de alguma
religião em favorecimento de outra, na escola que é uma formadora de
opinião criará uma geração intolerante.
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Intolerância religiosa no Brasil
Elizeu Cabral de Melo, Jaso Whiter da Silva, Rogério Carmo de Souza,
Matheus Maclters Corrêa de Souza, André Rodrigues Santos (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chaves: direitos fundamentais; liberdade religiosa; intolerância
religiosa; macula aos direitos fundamentais.
Introdução: A intolerância religiosa tem se tornado uma mácula aos direitos fundamentais. O que define intolerância religiosa é a incapacidade
ou impaciência de suportar a crenças de outras pessoas. No Brasil é perceptível à intolerância desde o período colonial, como expresso no art. 5º
da Constituição Federal de 1824 que possuía uma religião no Império com
benefícios em detrimento as demais. Com a Constituição Federal de 1988
temos os direitos fundamentais e entre eles destaca-se a liberdade religiosa que garante ao cidadão o direito de escolha, isto é, a qual seguimento
religioso deseja seguir e também a não crença em religião. Objetivo: Demonstrar que no Brasil a intolerância, viola os direitos fundamentais, bem
como buscar uma solução, de forma a conscientizar as pessoas, que todos
têm o direito à liberdade religiosa. Metodologia: As reflexões lançadas
aqui tiveram como metodologia de desenvolvimento o estudo doutrinário
ou livros e artigos jurídicos correspondentes ao assunto pesquisado. Resultado: Percebe que a conquista de direitos à liberdade de crença, previstos no art. 5º CF/88, não conseguiu conter a violência motivada pela
intolerância. Na imprensa é divulgado diariamente casos de intolerância
religiosa. Um exemplo é o caso da mãe de santo, Carmem Flores, 66 anos
de idade, que teve seu templo de Candomblé atacado por traficantes e
todas as estátuas do terreiro destruídas. Uma forma de solução para o problema é a educação e conscientização populacional sobre as garantias e
direitos que os cidadãos possuem, e a aceitação da diversidade de religiões
no país. Conclusão: Sabe-se que não depende apenas da lei parar punir a
todos aqueles que praticam o delito de intolerância, mas sim, da aceitação
e respeito às diversas escolhas de cada um, não adianta lei se a sociedade
não se fizer consciente dos diretos que cada cidadão possui.
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Imunidade tributária dos templos religiosos de qualquer culto no Brasil
Rozilene Aparecida Roque Victoria, André Rodrigues Santos (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-chave: Direito tributário, imunidade, templos de qualquer culto
(i)moralidade.
Introdução: O tema da pesquisa em estudo é a imunidade tributária dos
templos religiosos de qualquer culto no Brasil, em face de uma crise moral que se instalou no país. Logo, seria viável a imunidade tributária dos
templos religiosos de qualquer culto? Objetivo: discutir tal instituto frente a uma sociedade despida de toda e qualquer moralidade, que evolui
de forma assustadora com todos os avanços da atualidade. Metodologia:
Descritivo, indutivo e o método do procedimento monográfico através de
pesquisas em bibliografias, Constituição Federal e jurisprudências. Resultado: Imunidade tributária dos templos é uma norma imunitória negativa,
na qual é vedada aos entes federativos ao exercício do poder de tributar,
outorgado pela Constituição. Permitindo vários questionamentos e a proposição de uma análise mais ampliada dos legisladores sobre o alcance do
art.150, VI, “b”, no sentido de privilegiar somente os locais de culto. Pois
era esse o primeiro intuito de tal instituto surgido há milênios. Proteger o
local e garantir ao indivíduo um direito fundamental previsto no texto da
declaração de 1948 que ampliou dizendo que toda e qualquer pessoa tem
a liberdade de professar qualquer religião. Ratificado pelo Pacto de São
José da Costa Rica em 1969 e também, por meio de documento declarado
pela ONU em assembleia Geral de 1981 que previu a eliminação de todas
as formas de intolerância e discriminação em função da religião ou convicção que o indivíduo escolha. Direito universal imutável e inviolável,
pois pertence ao jus naturalismo. Tal imunidade foi estendida às moradias
e veículos dos líderes o que vem provocando insatisfação de quem não
professa nenhuma religião e de pessoas que reconhece nesta ampliação
formas de enriquecimento ilícito e possíveis evasão de divisas. Conclusão: Resta claro que pelo fato de estar o instituto sob o manto das Cláusulas Pétreas, não se pode fazer muito, mas, deve se observar as mudanças
ocorridas em função dos avanços sociais, econômicos e morais, aliados ao
questionamento da sociedade, sobre a validade desta norma, nesta sociedade brasileira, que tem mostrado, em sua grande maioria viciada, e o tem
usado de forma indevida.
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O caráter confessional do ensino religioso nas escolas públicas
Isabella Ferraz de Paula, Tawane Silva, Suzanna Martins Rosário de Oliveira, Ramon Andrade de Lima, André Rodrigues Santos (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: religião, direito, laicidade, confessional
Introdução: A escola é uma instituição de suma importância para a formação tanto científica e acadêmica, quanto da personalidade e de habilidades sociais de cada pessoa, desde a infância até a adolescência. O Brasil, historicamente, é formado por uma mistura de etnias, porém recebeu
maior influência dos colonizadores portugueses, o que é visto nos dias
atuais na maior religiosidade cristã do nosso país. Por esse motivo é de se
esperar que o ensino religioso se torne um conteúdo presente nas grades
curriculares do ensino fundamental. Contudo, o principal questionamento
que se tem é: qual o papel do ensino religioso nas escolas públicas? Objetivo: Demonstrar o direito da contemplação de outras religiões, além
das cristãs tradicionais no ensino religioso do país. Metodologia: As ponderações lançadas aqui tiveram como metodologia de desenvolvimento
o estudo doutrinário em livros e artigos jurídicos pertinentes ao assunto
pesquisado. Resultado: No ano de 2017 o STF aprovou o ensino religioso
confessional nas escolas públicas, mas para os cinco ministros que foram
contra a decisão o ensino religioso deve focar nas diferentes e variadas
crenças brasileiras, já para os seis ministros que aprovaram a decisão, o
caráter facultativo da matéria torna o ensino religioso confessional constitucional e laico, ignorando completamente a democratização do ensino e a
necessidade de uma educação básica eficaz. Conclusão: Dado o exposto,
o estudo da pluralidade religiosa nas escolas, vai ao encontro da laicidade
do Estado brasileiro e ao direito fundamental da liberdade religiosa de
primeira geração, enaltecendo a história de formação do país e a grandiosidade da constituição atual, o que não foi levado em consideração na
decisão do STF a respeito do assunto, pois na decisão do supremo o ensino
não foi pensado de uma forma democrática e muito menos com objetivo
de diminuir a intolerância religiosa altíssima no nosso país.
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Preconceito, mácula e intolerância religiosa: a prática da tolerância
em sociedades diversificadas e multiculturalismo nos Estados
Rodrigo Andrade Bessa; Pedro Henrique Melo Sabino; Guilherme Gomes
Teixeira; Natalia Cristina Inácio Braga; Islane Archanjo Rocha (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: intolerância, religião, pluralidade
Introdução: O cerne do tema intolerância atualmente, na procura por um
ponto central racional e objetivo, promoveu uma série de discussões e a
produção de um conhecimento científico que serviu de fundamento para
a destruição do diferente, do não-religioso ou do religioso não-comum.
No momento em que se relaciona diretamente com a demanda clara da
tolerância/intolerância, aprofunda-se neste problema, abrangente em todo
o mundo, trazendo suas causas, motivações, consequências e sequelas que
tal intolerância deixa na sociedade. Objetivo: Analisar a pertinência temática da tolerância religiosa. Metodologia: O estudo se valeu de pesquisa
bibliográfica no Google Acadêmico e Portal de Periódicos, através da qual
houve amplo acesso ao tema central pela busca de palavras chave intolerância, religião, pluralidade entre 2014 e 2018. Resultados: A maior parte
dos países do mundo, cerca de 63%, defende e se declara defensor dos
direitos humanos. Logo, são também defensores da diversidade religiosa e
da liberdade de culto. Isso explica porque os Estados democráticos laicos
devem defender o direito a crença religiosa de seus cidadãos, já que todos
são iguais perante a lei, independentemente da religião que professam.
Conclusão: A intolerância religiosa é um assunto que possui pertinência
científica porque fere um dos principais direitos universais do homem,
qual seja, o direito às liberdades fundamentais de todos, sem distinção de
raça, sexo, idioma, religião ou pertencimento, prevista no Art. 5º caput, I,
VI da Constituição da República Federativa do Brasil.
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Pertinência do amparo constitucional e infra legal aos povos quilombolas
Caio César Souza dos Anjos, Ana Luísa Cunha Duarte, Camila Silva de
Souza, Maria Luiza Martins Pereira, Islane Archanjo Rocha (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: quilombolas, quilombos, direito, cultura
Introdução: A Constituição Federal de 1988, no Ato Das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) prevê, em seu artigo 68, sobre os direitos dos Quilombolas de apropriação de terras ocupadas no Brasil. Este,
por sua vez, é regulamentado pelo Decreto nº 4.887 de 20 de novembro
de 2003, que rege o reconhecimento dos descendentes Quilombolas como
comunidade étnica-cultural e suas terras devidamente delimitadas, onde
realizarão suas garantias econômicas e sociais. Objetivo: Analisar a pertinência do amparo constitucional e infra legal dos direitos das comunidades quilombolas Metodologia: Estudo baseado em pesquisa bibliográfica,
através da qual são apresentadas a quantidade existente de comunidades
quilombolas no Brasil, e a importância do reconhecimento destes povos
tradicionais. Resultados: Os negros resistentes ao sistema escravocrata
do Brasil criaram comunidades para conservar a cultura que lhes fora tirada covardemente. As comunidades quilombolas, nos anos 1600 a 1800,
chegou a centenas de quilombos, com 50.000 escravos. Atualmente, os
descendentes quilombolas se dispersaram devido à influência cultural
diversa e ao êxodo rural. Há cerca de 1.500 comunidades, preservando
uma cultura formadora da sociedade brasileira. O Decreto 4.887/03 regulamentou e reconhecimento étnico-cultural e territorial dos remanescentes
quilombolas; portanto, contribui na preservação da cultura desses povos.
Conclusão: A regulamentação através do Decreto Nº 4.887/03, ajudou no
amparo legal aos quilombos e, além disso, garante a aplicação do inciso
IV do artigo 3º e incisos dos artigos 4º e 5º da CF/88. Logo, é essencial
resguardar os quilombolas depois de tanta perseguição no decorrer da história brasileira, auxiliando assim, na resistência de sua cultura e colocando
em prática a Constituição da República Federativa Brasileira.
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A adoção de terminologias específicas para a identificação do estado
civil na união estável
Kivia Tereza Moreira Fidelis, Luciano Souto Dias (orientador)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras-chave: união estável, estado civil, convivente estável, Constituição Federal
Introdução: A união estável é reconhecida pelo ordenamento jurídico
como uma união pública, continua, notória e duradoura entre duas pessoas, que independentemente do tempo de convivência, possuam o objetivo de constituir família. Questão intrigante, todavia, diz respeito ao
estado civil dos contraentes. A pesquisa convida a uma reflexão sobre a
temática, com o intuito de defender a adoção de terminologias específicas capazes de identificar o estado civil na constância e após o término
da união estável, em respeito ao reconhecimento jurídico da opção dos
companheiros por essa modalidade de entidade familiar, isso porque, uma
vez legalmente reconhecida, não se apresenta coerente a identificação
dos companheiros apenas como solteiro, divorciado ou viúvo. Objetivo:
Dissertar sobre o estado civil na união estável, que atualmente não conta
com terminologia específica. Metodologia: Estudo dissertativo, baseado
em pesquisas em doutrinas, revisões bibliográficas, com pesquisa em artigos, sites e decisões dos tribunais. Resultado: Constata-se que as pessoas
conviventes em união estável permanecem legalmente com o estado civil
anterior, não havendo terminologias específicas que identifiquem o estado
civil na constância e após o término da união estável, o que pode gerar
confusões e prejuízos aos companheiros. A identificação da união estável
a partir de um estado civil específico apresenta potencial para a valorização e reconhecimento jurídico da relação entre os conviventes, facilitando,
dessa forma, a identificação dos direitos e deveres inerentes à união ou ao
seu encerramento. Conclusão: A lei apresenta uma lacuna em relação ao
estado civil inerente à união estável. É oportuno refletir sobre a necessidade da adoção de terminologia que o especifique, em respeito à valorização desta entidade familiar pela própria Constituição Federal propõe-se a
oficialização do estado civil de convivente estável, que se apresenta como
adequado para referenciar a condição que ele retrata.
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Direito ao Esquecimento: reflexões sobre as práticas jornalísticas no
contexto contemporâneo
Fernanda Rodrigues Gonçalves; Luciano Souto Dias (Orientador)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE
Palavras-Chave: direito, esquecimento, práticas, fatos, imagem
Introdução: No cenário atual, diante da diversidade de ferramentas que permitem a busca de notícias e fatos pretéritos, se faz necessário adotar práticas jornalísticas compatíveis com o Direito ao Esquecimento. Um erro numa determinada
fase da vida da pessoa não pode pautar sua existência, tampouco ser eternizado
por meio de notícias repetitivas do ocorrido que imputem à pessoa uma imagem
negativa diante da sociedade. Diante de alguns casos, o Direito a Informação
deve ser analisado sob uma ótica de utilidade, de forma que haja a necessidade
dessa informação, não sendo fonte de mera propagação de fatos traumáticos,
que muitas vezes por si só afastam o indivíduo da sociedade, ou prejudicam seu
convívio. Sobre esse tema, há a jurisprudência do STJ, que o esclarece como
“o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante
a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que,
posteriormente, fora inocentado”, conforme acórdão proferido no Agravo de Instrumento no Recurso Especial nº 1593873. No Brasil, em 2013, ocorreu com
destaque a menção desse direito pelo STJ que, ao julgar o caso da “Chacina da
Candelária” reconheceu o Direito ao Esquecimento e fez com que ele prevalecesse sobre o Direito da liberdade de expressão inerente à atividade da imprensa,
que também estava sendo discutido no caso. O Direito ao Esquecimento também
foi analisado no caso “Aída Curi”, porém, nesse contexto, ele sucumbiu frente
ao Direito a Informação. Mesmo com o caráter primário em nosso ordenamento
jurídico, podemos declarar que o Direito ao Esquecimento se trata de um direito
oriundo dos direitos fundamentais da personalidade, mas que, em todo caso deve
ser analisado em ponderação com os direitos, também fundamentais, de informação. Por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça deu desfechos diferentes
aos maiores casos que já julgou sobre o tema. Objetivo: Analisar até que ponto
as práticas jornalísticas contemporâneas, pautadas na liberdade de imprensa e
no direito à informação, podem violar o direito ao esquecimento. Metodologia:
Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos, livros e decisões dos Tribunais.
Resultados: Constata-se a necessidade de uma discussão, principalmente a respeito da relação entre o Direito ao Esquecimento e o Direito a Informação, de
forma que sejam aplicados, notadamente nas matérias jornalísticas atuais que
fazem referências a fatos criminosos pretéritos e que por tal razão, conduzem a
uma verdadeira estigmação da pessoa envolvida. Também foi verificado que, nos
casos em que foi atingida a esfera penal, muitas vezes, após o cumprimento da
pena, devido a falta de aplicação do Direito ao esquecimento, o indivíduo continua a sofrer consequências negativas por um crime pelo qual já foi punido pelo
judiciário. Conclusão: É de grande importância que as práticas jornalísticas,
em sua abordagem a fatos criminosos pretéritos, sejam revistas, a fim de que não
tenham como consequência a violação ao Direito ao Esquecimento e não sejam
capazes de gerar imagem negativa dos indivíduos perante a sociedade.

157

Identidade indígena e sua relevância no cenário nacional
Samuel Axer Martins, Gabriel Melo Siqueira, Pablo Henrique Magalhães
de Assis, Marcos Erly Rolim Júnior, Islane Archanjo Rocha (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: indígenas, povos tradicionais, subjugar, minoria, território
Introdução: Com uma cultura reservada vivendo basicamente de caça,
pesca e colheita, os índios foram facilmente subjugados pelos colonizadores com seus armamentos pesados e sua cultura exploradora. Essa colisão
cultural fez com que os indígenas fossem dizimados, escapassem ou se
miscigenassem entre os europeus através da simples aceitação ou mediante estupro. Tidos como um povo primitivo e bestial, a única salvação do
índio, segundo os portugueses, seria a sua conversão ao catolicismo, pois,
nem mesmo após a abolição da escravatura, os índios deixaram de serem
escravos. Objetivos: Analisar a pertinência temática do amparo constitucional e infra legal dos direitos dos povos indígenas. Metodologia: O
estudo se valeu de pesquisa bibliográfica, através da qual foi avaliado o
resguardo dos direitos dos indígenas. Resultados: A Constituição Federal
de 1988 garantiu o direito dos índios no país, como a preservação da sua
cultura, sua língua, a demarcação de suas terras, etc. A demarcação das terras é de suma importância para os indígenas, pois nelas construíram a sua
identidade. Seus locais de caça, de pesca, coleta, antigas aldeias e lugares
sagrados são a essência da cultura indígena situada no Brasil. A dignidade
da pessoa humana é assegurada pelo inciso III do artigo 1º da Constituição
Federal de 1988, tendo como requisito para a garantia desse direito ser
humano, mas a realidade indígena tem sido diferente. Reconhecido como
cidadão, mas não se sentindo brasileiro nato, pois não participou de decisões importantes que guiaram o país. Sendo também discriminados pela
intolerância às suas questões étnicas e raciais. Inicialmente com uma população com cerca de 4 milhões durante a descoberta do Brasil, hoje conta
com menos de 1 milhão de indígenas espalhados. Conclusão: O histórico
social, econômico e cultural culminou no amparo legal e constitucional
dos povos indígenas, preponderantemente nos artigos 231 e 232 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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Desenvolvimento e multiculturalismo: uma análise da política de cotas no cenário brasileiro
Robson César de Carvalho Cunha, Pablo Venâncio Lopes de Freitas, Riccardo Dalmaschio Freitas, Daniel Gregorio de Souza Silva, Islane Archanjo Rocha (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: política, desenvolvimento, racismo
Introdução: A desigualdade racial é enorme e trata relações de desenvolvimento nos mostra uma tarefa árdua e complexa. Visando compensar o
déficit cultural adquirido na construção histórica injusta das relações de
poder no país, analisando os aspectos econômicos, olhando para o lado financeiro que diz respeita saúde, saneamento básico, expectativa de vida e
outros.Uma das políticas afirmativas mais polêmicas vem sendo a de cotas
em universidades públicas destinadas para alunos negros, pardos e índios.
Objetivo: Analisar pertinência temática de resguardo da política de cotas
no ordenamento jurídico brasileiro. Metodologia: Este trabalho se valeu
da metodologia de pesquisa bibliográfica e coleta de dados estatísticos.
Resultado: Para a demonstração de tal cenário, pode-se usar como indicativo uma análise feita pelo IBGE, acerca da remuneração de trabalhadores
brancos com até 12 anos ou mais de estudos, recebiam no Brasil, no ano de
2006, em média de R$15,90 por hora de trabalho. Os indivíduos negros ou
pardos com o mesmo tempo de estudo, recebiam em média R$11,10 por
hora de trabalho. Tal diferença também se mostra visível em relação a trabalhadores com até quatro anos de estudo. Sendo que indivíduos brancos
recebiam em média R$3,70 por hora de trabalho enquanto negro e pardos
recebia em média R$2,70 pelo mesmo tempo trabalhado, segundo o Censo Demográfico do IBGE (2010). Conclusão: Contudo, busca-se analisar
o sistema de cotas utilizado por universidades no Brasil, a partir de uma
concepção de desenvolvimento e do posicionamento do STF.
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Multiculturalismo e sua diversidade cultural.
Robson Teixeira Meira, Gustavo Henrique Oliveira Freitas, Mateus Junior
Ferreira Alves da Silva, Islane Archanjo Rocha (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Comunidade, Tradição, Igualdade
Introdução: O multiculturalismo é a mistura de culturas e etnias em
um mesmo território e no Brasil ocorre desde os tempos da colonização
portuguesa. Sendo assim, a diversidade cultural é uma das principais características brasileiras. De acordo com o Decreto 6.040/07, os povos e
comunidade tradicionais são definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias
de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como
condição para sua reprodução cultural. Dentre os povos e comunidades
tradicionais locais destacam-se os quilombolas. Objetivo: Verificar a pertinência temática das garantias do direito ao território por parte das comunidades e povos tradicionais à luz da Constituição Federal/1988 com foco
aos quilombolas. Metodologia: Foi utilizada a pesquisa bibliográfica. Resultado: A Carta Magna determinou o respeito às diversas manifestações
culturais que são tão importantes para formação do Estado Democrático
de Direito. Em 2003 o governo assinou o decreto 4887/2003 com os objetivos de regulamentar os processos de identificação, reconhecimento, demarcação e titulação das terras ocupadas por quilombolas. O documento
os concedeu, fundamentando‐se no direito de autodeterminação dos povos, o direito à auto atribuição como único critério para identificação das
suas comunidades. A atitude foi muito criticada por conservadores, pois
a CF/88 já determinava a demarcação de terras e a questão quilombola já
fazia parte das políticas públicas brasileiras. Como se vê no Art. 68, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que diz: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os
títulos respectivos”. Conclusão: A Carta Magna determinou o respeito às
diversas manifestações culturais que são tão importantes para formação do
Estado Democrático de Direito.
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MAUS-TRATOS NA
INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA E SEU
IMPACTO AO LONGO
DA VIDA
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Centro psicossocial para crianças e adolescentes vitimizadas de violência sexual
Yuri Martins dos Santos; Edmary Celeny Fernandes de Gusmão, Valdicélio Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: Arquitetura lúdica, infância, centro psicossocial, violência sexual.
Introdução: Na trajetória de acolhimento às crianças vitimizadas de violência sexual, é importante a busca por espaços físicos de proteção adequados, que contribuam, minimizando os danos psicológicos decorrentes
de traumas, auxiliando no processo de ressocialização, através de uma arquitetura lúdica e receptiva, que facilite o restabelecimento dos vínculos
familiares. Objetivo: Focar a forma arquitetônica como elemento significativo nos serviços de acolhimento, minimizando os danos decorrentes
da (re)vitimização através da arquitetura lúdica. Metodologia: Pesquisa
exploratória, tendo como referência os livros: A cidade e a criança (LIMA,
1989) e Violência sexual contra crianças e adolescentes (AZAMBUJA,
2004), e investigativa dos acessos aos órgãos responsáveis pela proteção
das crianças. Resultados: Historicamente, as crianças vitimizadas de violência sexual percorreram caminhos difíceis e se depararam com diversos
obstáculos no âmbito social. Os direitos descritos no Estatuto da Criança
e do Adolescente não são rigorosamente aplicados. A falta de espaços de
acolhimentos projetados sob um olhar arquitetônico lúdico, bem como a
assistência psicossocial precária, tornam-se um desafio diário para esse
público. Conclusão: Um Centro Psicossocial projetado com o olhar arquitetônico lúdico, é um grande aliado na rede de proteção, é possível
transformar uma cidade, através do “concreto”. O Arquiteto que estuda
a infância não apenas projeta, ele transforma um espaço público, criando vínculos fraternos, protegendo o futuro através das crianças enquanto
sujeitos sociais capazes de participar das definições urbanas. Nesse sentido, a arquitetura se faz presente não apenas na construção de ambientes
aconchegantes e seguros, mas no processo cognitivo, racional, criativo e
expressivo, através de ambientes que se abram à brincadeira, que é o modo
como às crianças dão sentido ao mundo e se reestabelecem.
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O bem-estar do animal, no contexto das manifestações culturais, sob
o ponto de vista profissional
Larissa Damasceno de Oliveira, Mariana Silva Andrade Ferrari, Mírian
Célia Gonçalves de Almeida (Orientadora).
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras-Chave: bem-estar animal, manifestação cultural, informação,
direitos.
Introdução: A lei nº 13.364/2016 elevou o Rodeio, a Vaquejada, bem
como as respectivas expressões artístico-culturais à condição de manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural imaterial. Na visão
do Supremo Tribunal Federal (STF), essas práticas eram proibidas por
violar o art. 225, §1º, VII da CF/88, mas o Congresso Nacional alterou a
Constituição, permitindo práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Questiona-se sobre a garantia de
sustentabilidade (bem-estar do animal) nas atividades consideradas pela
lei nº 13.364 pela ótica do §7º do art. 225 da CF/88 e o regulamento da
Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ). Objetivo: Compreender
se é possível garantir o bem-estar do animal, no contexto das manifestações culturais. Metodologia: abordagem indutiva, valendo-se da pesquisa bibliográfica e entrevistas. Resultados: O biólogo entende que as
leis precisam ser efetivamente aplicadas, além da instrução da população,
como forma de forçar à sustentabilidade da atividade. A veterinária ressalta a falta de informação da sociedade, sendo impossível se sensibilizar por algo desconhecido. Diz que o esporte só é cruel quando não há a
devida fiscalização. Por outro lado, o vaqueiro acha que não é cruel, por
ser um simples trabalho de campo. As arenas são feitas com areia para
não se machucarem e, se ocorrer, os animais recebem assistência, além de
usarem apenas bois saudáveis. Por fim, a advogada diz que o §7º do art.
225 da CF/88 viola dois princípios fundamentais: o do Não Retrocesso e
a Teoria do Universalismo Cultural, onde o bem-estar animal está acima
da tradição cultural. Conclusão: Só é possível garantir a sustentabilidade
mediante a conscientização e fiscalização quanto aos direitos dos animais,
garantindo-lhes bem-estar.
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Transgênicos: Rótulo indicativo obrigatório “T”
André Martins Souza; Carlos Eduardo Moraes de Oliveira; Ricardo Moreira Maia; Marcos Antônio Sousa Chagas; Diego Jeangregório (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chaves: transgênicos, rótulo indicativo, regulamentação.
Introdução: A Constituição federal em seu artigo 225, § 1º, II estabelece
obrigações ao Poder Público de preservar e fiscalizar a diversidade e a
integridade do patrimônio genético no país. Neste sentido, em 2003 foi
promulgada a Lei 4680, regulamentando a obrigatoriedade de informação
nos rótulos dos produtos geneticamente modificados, com percentual acima de 1% em seu código genético, tornou-se obrigatório a informação no
rótulo com uma letra “T” de transgênico. Mantendo a obrigatoriedade da
informação em rótulo nos produtos transgênicos. Objetivo: Verificar os
argumentos jurídicos nos posicionamentos do TRF-1- 5ª turma e do STF
em suas decisões relacionadas ao assunto em debate. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica com análise documental. Resultado: Em 2008, através do Projeto de Lei (PL-4148/08), desobrigou
as empresas demonstrarem a indicação rotular dos transgênicos, tornando
facultativo a informação da espécie doadora de genes modificados. Porem
em 2012 o TRF-1, 5ª turma, em seu acórdão, afastou os efeitos do decreto
4680/03 posicionou-se no entendimento que o direito à informação pautados no Art. 6º, III e Art. 9º da lei 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor sobrepõe-se ao Decreto. Doravante, em 2016 o STF manifestou
decisão improcedente ao pedido de Liminar na Reclamação acionada pela
União 14.873/DF. O posicionamento do Supremo foi favorável ao TRF-1,
predominando assim os princípios da informação, da precaução, da Lei
11.105/05 de Biossegurança e do primado bem estar social. Conclusão:
É notório a prevalência de interesses econômicos sobrepondo-se aos demais anseios da sociedade. Porém um Estado Democrático de Direito deve
pautar-se pela ordem e justiça social, preservando o meio ambiente ecologicamente equilibrado para presentes e futuras gerações.

165

Violação ao interesse econômico humano ou ao direito animal utilizado na vaquejada.
Beatriz Ribeiro de Almeida, Mírian Célia Gonçalves de Almeida (Orientadora).
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE
Palavras-Chave: interesse econômico, animal em si mesmo considerado,
direito.
Introdução: A vaquejada é uma atividade onde dois vaqueiros a cavalo
buscam alcançar e emparelhar o boi entre os cavalos, conduzi-lo até o
local indicado e derrubá-lo. Movimenta milhões de reais por ano e gera
milhares de empregos. Alexandrino e Souza (2017) explicam que os animais muitas vezes sofrem maus-tratos. Assim, questiona-se as práticas de
abuso, nas quais sofrem os animais seriam insustentáveis por violarem um
interesse econômico humano ou o próprio direito do animal, em si mesmo
considerado. Objetivo: Compreender se as práticas de abuso são insustentáveis por violarem um interesse humano ou o próprio direito do animal.
Metodologia: Pesquisa classificada, quanto aos objetivos, como exploratória e explicativa, valendo-se da pesquisa bibliográfica. Resultados:
Singer (1975, p. 24) disse: “Se um ser sofre, não pode haver justificação
moral para recusar ter em conta esse sofrimento. Independentemente da
natureza do ser [...]”. Rousseau (2013, p. 3) declara, os animais não possuem discernimento em relação a lei natural, mas mesmo assim eles “devem [...] participar do direito natural”. Os defensores da vaquejada usam o
art. 215, §1º, da CF/88: “O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares”, além do §7º do art. 225 que permite práticas desportivas que
utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Porém, o STF
considerou a prática inconstitucional, em observância ao inciso VII do
art. 225 da CF/88. Machado (1998) explica o art. 32 da Lei nº. 9.605/98:
atos praticados com caráter folclórico ou até histórico são abrangidos pelo
art. 32 e devem ser punidos os autores, co-autores e os que os incitam, de
qualquer forma. Os animais, como os seres humanos, são dotados de emoções, como amor, raiva, ansiedade, medo e principalmente a dor. Ademais,
a Declaração Universal dos Direitos dos Animais apregoa: “Nenhum animal será submetido a maus tratos e a atos cruéis”. Conclusão: A partir do
momento que há maus-tratos, mesmo sendo uma manifestação cultural,
configura-se violação de direito do animal em si mesmo considerado.
166

Responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais:
análise do caso das mineradoras Samarco/BHP/Vale
Mayra Correia Lauriano; Genilda dos Santos Ferreira; Arthur Barcelos
Munhen; Lucas Asafe de Melo Silva; Rafael Jeferson Amorim; Diego
Jeangregório Martins Guimarães (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras- Chave: pessoa jurídica; responsabilidade penal; crimes ambientais.
Introdução: Em função do relevante papel exercido pela pessoa jurídica
na sociedade, somado frequentemente aos avanços tecnológicos e a lucratividade, estão presentes os crimes econômicos e ambientais. Discute-se
muito a respeito da responsabilização penal da pessoa jurídica prevista
nos arts. 173, § 5º e 225, § 3º da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº
9.605/98, que trata especificamente da matéria de crimes ambientais, enfatizando que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada tanto no âmbito
civil, administrativo e penal. Objetivos: O presente trabalho visa identificar a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais,
especificamente no caso das mineradoras Samarco/BHP/Vale pelo rompimento da barragem de Fundão e Santarém ocorrido na cidade MarianaMG em 05 de novembro de 2015. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e
documental notadamente da denúncia - Força Tarefa Do Rio Doce realizada pelo MPMG e MPES que tramita na Justiça Federal no município de
Ponte Nova/MG. Resultados: Os dados mostram que 22 pessoas foram
denunciadas pelos crimes de inundação, desabamento, lesões corporais
graves, e homicídio qualificado pela morte de 19 pessoas. Além de responderem por crimes contra a fauna, a flora, crime de poluição, crimes
contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, os quais também são
atribuídos às empresas Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton
Brasil LTDA que conjuntamente responderá por 12 tipos de crimes ambientais. Conclusões: Apesar do direito penal, ser a ultima ratio, a responsabilização penal deve ser aplicada a fim de se efetivar a tutela ambiental,
principalmente neste caso especifico dadas as dimensões ainda imprecisas
dos impactos. Faz se necessário ainda, uma maior regulação e fiscalização,
a fim de obrigar as empresas cumprirem às normas legais de preservação
e conservação dos bens jurídicos.
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A prática da vaquejada à luz do entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF)
Gabriel Freitas Pestana; Ricardo Miranda Roatt; Thayná Ferreira Silva;
Matheus Ferreira Martins Rosa; Diego Jeangregório Martins Guimarães
(Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: vaquejada; STF; meio ambiente.
Introdução: A vaquejada é uma prática histórica considerada esportiva e
cultural no Nordeste em que uma dupla de vaqueiros montados em cavalos distintos busca derrubar o touro puxando-o pelo rabo dentro de uma
área demarcada. Em 2013, foi criado no estado do Ceará a Lei Estadual
n° 15.299/13, que regulamentava a vaquejada como prática esportiva e
cultural. Essa mesma lei, foi impugnada através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sob nº 4983/13 apresentada pela Procuradora-Geral da República (PGR). Objetivo: Identificar no Acordão do STF na
ADI 4983-CE o posicionamento da corte em relação a prática da vaquejada. Metodologia: Análise documental do acórdão proferido pelo STF
na ADI nº 4983/13. Resultados: Verifica-se no Acórdão que a votação
foi bastante acirrada, totalizando o placar de 6 x 5 pela procedência da
ADI, evidenciando que o assunto é bastante controvertido. Os ministros
que votaram pela procedência da ADI 4983/13 se basearam, em regra, na
proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado com a vedação de
crueldade contra os animais alegando que a mera expectativa de se causar
o dano a um animal já consubstancia justificativa para a vedação da prática da vaquejada. Já os ministros que votaram pela improcedência, em sua
maioria, alegaram tratar-se de uma manifestação cultural e não de maus
tratos, ainda ressaltaram a grande importância do valor econômico que
esse esporte pode trazer para a população em geral. Conclusão: Apesar
do STF entender que a prática da vaquejada é inconstitucional, posteriormente à decisão, o congresso nacional aprovou a Emenda Constitucional
nº 50/2016 que acrescentou §7º ao art. 255 da CF/88. O texto da proposta
tem a intenção de assegurar a integridade física e mental dos animais envolvidos sem descaracterizar a própria prática, de forma que a vaquejada
atenderá aos mandamentos exarados pelo Tribunal Constitucional por ocasião do julgamento da ADI 4983.
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Histórico da área de transbordo de Governador Valadares – MG
Isabela Cristina Contin Pereira de Freitas; Daniele Meireles; Juliana Alves
dos Santos; Talita; Denise Coelho de Queiroz (Orientador); Rondinelly
Geraldo Pereira (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Área de transbordo, lixão, aterro sanitário, Governador
Valadares.
Introdução: O destino dos resíduos sólidos é um dos principais problemas ambientais do Brasil. O consumo desenfreado da sociedade tem produzido mais lixo, um fator preocupante já que a quantidade de instalações de tratamento e disposição final não acompanha esse crescimento.
A lei 12.305/2010 proibiu os lixões, mas muitos municípios ainda não se
adequaram e mantêm aterros controlados, que também causam impactos
ao ambiente. Para adequar a esta situação, o município de Governador
Valadares passou a enviar o rejeito para o aterro sanitário em Santana do
Paraíso/MG. Objetivo: Apresentar o histórico da área de transbordo e seus
aspectos gerais. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, realizado
através de visitas e entrevistas, revisão de literatura e utilização dos softwares Autocad, SketchUp e Revit. Resultados: O local hoje destinado
para depósito de rejeitos, era uma fazenda há trinta anos, onde os resíduos
eram depositados sem preocupação com impactos ambientais. No ano de
2001 foram feitos o EIA/RIMA e o projeto para o aterro sanitário. Em
2002 iniciaram as obras de instalação. Em 2007 a licença de instalação
venceu e parte das condicionantes não foram atendidas. Com isso, em
2009, foi feito um novo projeto de adequação, sendo aprovada a licença
de operação corretiva. Porém, em 2012, o local foi embargado a pedido do
Ministério Público. De acordo com ex-funcionários, isto ocorreu devido o
fato do local não atender aos requisitos para aterros sanitários, tornando-se
área de transbordo. Contudo, em 2015, a área se encontrava em estado de
calamidade, com os catadores e suas famílias no local junto ao acúmulo
dos resíduos. Após fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, a Prefeitura foi multada por descumprir
as ordens de embargo. Conclusões: A área de transbordo atual necessita
passar por adequações para que se torne um ambiente de qualidade para os
trabalhadores e, por não haver condições para implantação de um aterro
sanitário, há necessidade de uma nova solução para destinação adequada
dos resíduos.
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A tragédia de Mariana em 2015 e o quantum indenizatório nas ações
de reparação do dano moral
Graziele Tomaz de Aquino; Luciano Souto Dias (Orientador)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras-Chave: tragédia em Mariana, rompimento da barragem, ação
indenizatória, dano moral
Introdução: O ordenamento jurídico brasileiro garante o direito à indenização por danos morais, exigindo para sua configuração, a ocorrência
de uma conduta antijurídica, dano efetivo e nexo causal entre eles. Em
novembro de 2015 ocorreu a maior tragédia ambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, subdistrito de
Bento Rodrigues, que gerou o derramamento de 34 milhões de metros
cúbicos de rejeitos de minério de ferro no meio ambiente. Dentre as inúmeras consequências, ocorreu o desabastecimento de água nas cidades
banhadas pelo Rio Doce, inclusive em Governador Valadares. Doravante, foram ajuizadas milhares de ações indenizatórias individuais, tendo
como pedido a reparação por danos morais devido ao desabastecimento
causado pela tragédia. Tem gerado polêmicas, todavia, o quantum indenizatório arbitrado nas ações, o que merece atenta reflexão jurídica e
justifica a presente pesquisa, notadamente devido à necessidade de aferimento individual do dano e, consequentemente, do quantum indenizatório. Objetivo: Analisar o quantum indenizatório nas ações de reparação por dano moral pelo desabastecimento de água devido à tragédia de
Mariana em 2015. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em
artigos, livros e decisões dos tribunais. Resultados: Constata-se que com
o descomunal número de processos visando reparação por danos morais
gerados pelo mesmo fato, há incliação para decisões uniformes em relação ao quantum, não levando em consideração o dano peculiar de cada
caso concreto. Conclusão: Os processos indenizatórios por danos morais
decorrentes da tragédia em Mariana, envolvem direitos individuais, com
o mesmo fato gerando consequências diferentes. Destarte, o quantum indenizatório deve ser arbitrado levando em conta as circunstâncias e peculiaridades que emolduram o caso concreto, que em suas nuances, difere
sempre de outros assemelhados.
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Os impactos do rompimento da barragem de fundão na vida dos
profissionais da pesca
Marlene Aparecida Bezerra Batista; Pollyana Gomes Dias; Maria Carolina Borba Louzeiro; Ildson Carvalho dos Santos; Diego Jeangregório Martins Guimarães (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce-UNIVALE
Palavras Chaves: Desastre, Samarco, Pescadores, Ambiente, Identidade.
Introdução: O rompimento da barragem de Fundão da Samarco Mineração S.A., ocorrido em 5 de novembro de 2015, atingiu 250 municípios,
comprometeu o comércio regional e atividades produtivas como a pesca
e causou danos ambientais na Bacia do Rio Doce. Com o desastre os
pescadores ficaram sem sua fonte de renda, além de sofrerem a violação
aos seus direitos fundamentais de identidade e dignidade. Objetivo: O
objetivo do estudo é analisar os impactos causados aos profissionais da
pesca atingidos pelo desastre. Metodologia: Revisão bibliográfica acompanhada de pesquisa documental notadamente recortes de reportagens
midiáticas impressas e virtuais. Resultados: Os profissionais afiliados à
Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-19 no leste mineiro tiveram sua
rotina totalmente modificada, com um rio sem vida e poucos peixes, impossibilitados de exercer sua atividade. Na foz do rio Doce, em Regência,
foram incalculáveis os prejuízos, pois além da pesca fluvial e marinha,
a comunidade sofreu com a perda do turismo, pois desde o desastre inexiste. As fontes indicam que os profissionais dependentes das águas do
rio Doce e do mar ainda não conseguiram retomar sua rotina, e estão
vivendo na dependência do auxílio emergencial disponibilizados pela
Fundação Renova, representante das empresas Samarco/Vale/BHP. O
auxílio financeiro é aproximadamente R$ 1.300,00, valor considerado
insuficiente. Mesmo após a liberação da pesca de determinadas espécies,
o desastre ainda causa impactos, como as divergências da qualidade da
água e a segurança em relação ao pescado. Além do impacto gerado economicamente, gerou também o adoecimento psíquico como depressão e
crises de ansiedade. Conclusão: O Estado tem se apresentado distante
ou ausente para a população atingida. São poucas as ações para reparar
o dano causado e quase nada se fez na prática e de forma eficiente pela
empresa e poderes públicos para devolver ao rio e aos pescadores a vida
da qual estão privados.
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O rompimento da barragem de Fundão como Crime Corporativo
Iesmy Elisa Gomes Mifarreg, Natália Moreira Ferreira, Haruf Salmen Espindola (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Crime corporativo, Mineração, Desastre da Samarco/
Vale/BHP, Estudo Organizacional.
Introdução: O crime corporativo consiste em uma ação ou omissão
ilegal ou socialmente prejudicial e danosa, produzida por atores envolvidos em estruturas organizacionais na busca de objetivos corporativos.
Ademais, apresenta outras características que serão relacionadas diretamente com o rompimento da Barragem de Fundão, demonstrando o
encaixe entre ao evento e o conceito estudado. Objetivos: Através da
análise do conceito de crime corporativo, repensar a visão sobre o “Desastre da Samarco”, demonstrando a aplicação do conceito analisado ao
evento. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e quantitativa realizada em
jornais eletrônicos. Resultados: As corporações ao promoverem diretrizes que norteiam a tomada de decisões direcionadas para a eficiência
e lucro produzem o motivo dos crimes corporativos, sendo exatamente
este o contexto do crime da Samarco. Em 2012 a empresa traçou o plano
“Visão 2022” a ser executado no período de 2012 a 2022. O objetivo era
reduzir os custos de produção, aumentando a produtividade, para gerar
mais lucros. Entretanto, em 2013 o preço do minério de ferro caiu drasticamente. Neste ponto a Samarco adotou uma postura oposta à de seus
concorrentes, que optaram por corte de gastos, enquanto ela intensificou
os investimentos, priorizando uma estratégia que fosse agradável aos olhos dos acionistas. Diante deste cenário, o Instituto Pristino elaborou um
laudo, a pedido do Ministério Público, que apontou riscos de rompimento
da barragem de fundão e, contudo, nada foi feito pela empresa. Isto corrobora para a tese de que a postura da Samarco diante do enfretamento da
crise foi o ponto inicial para o evento e a formação do crime corporativo.
Conclusões: Em suma, é notório que todo o contexto da ocorrência do
rompimento da barragem de rejeitos se deu em plena busca pelo alcance
dos objetivos organizacionais traçados pela empresa Samarco no plano
“visão 2022”, se qualificando, por esta e outras características, como um
crime corporativo. Apoio: FAPEMIG.
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As formas de participação social na tutela ambiental
Sabrina Matina Vieira Lima; Matheus Willian do Nascimento; Kauany
Felipe de Carvalho; Amidiane Bernardino da Silva; Diego Jeangregório
Guimarães (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Participação Social; Coletividade; Meio Ambiente;
Equilibrado.
Introdução: O direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
sendo bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
constitui hoje, um direito fundamental inerente à pessoa humana, positivado no artigo 225 da Constituição Federal, sendo dever tanto do Estado
quanto do povo zelar por sua preservação. Objetivo: Identificar as formas
de participação da sociedade na tutela ambiental, fazendo o exame dos
meios disponíveis pela legislação vigente. Metodologia: Revisão bibliográfica. Resultados: Constata-se a manifesta existência de caminhos legais
que a população pode utilizar para participar da tutela ambiental. Verificando-se os mecanismos que são: a Ação Popular (art. 5º, LXXIII, CF/88);
o Mandado de Segurança Coletivo (art. 5º LXX, CF/88); o Mandado de
Injunção (art.5º, LXXI, CF/88); a Realização de Plebiscitos (art.14, I,
CF/88); Realização de Referendo (art.14, II, CF/88) Participação através
de órgãos colegiados responsáveis pela elaboração e execução de políticas
ambientais, por intermédio de representantes da sociedade civil, como
no Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); e a Participação
em Audiências Públicas feitas no processo do Licenciamento Ambiental
(Resolução CONAMA nº 237/97). Conclusão: Apesar de tais mecanismos de defesa estarem à disposição de todos, ainda são pouco acionados
por parte da população em geral. Verifica-se, portanto, que é impreterível
que o Estado, exerça políticas de conscientização, no sentido de estimular
a sociedade a participar ativamente na tutela ambiental, por meio dos mecanismos de participação social disponíveis, expandindo o debate político
referente às decisões sobre o tema.
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O papel da mídia no desastre provocado pela empresa Samarco/Vale/
BHP
Natália Moreira Ferreira, Iesmy Elisa Gomes Mifarreg, Haruf Salmen
Espindola (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Desastre, Crime, Samarco, Barragem de Fundão.
Introdução: No dia 5 de novembro de 2015, aproximadamente às 4:30
horas, os veículos jornalísticos começaram a noticiar um acontecimento catastrófico ocorrido no município de Mariana/MG: o rompimento da
barragem de rejeitos de minério de ferro de propriedade da empresa Samarco Mineração S.A. (joint venture entre Vale e BHP Billiton). Ainda
sem detalhes sobre o evento, números eram divulgados, mas com frequência alterados e, dessa forma, nos dias que se seguiram, se ia compondo
a dimensão trágica do desastre socioambiental. Objetivo: Mostrar como
se comportou a mídia a partir do rompimento da barragem de Fundão.
Metodologia: Foram feitas buscas em jornais internacionais, nacionais e
estaduais; também em bases de dados como Google acadêmico, Capes e
Scielo, usando palavras chave: “desastre Samarco barragem de Fundão”.
Em seguida acrescentava-se uma quarta: biocultural, direito, dano moral,
responsabilidade, engenharia, território, socioambiental, ecossistema, regulamentação, Ministério Público, Krenak, ética, racismo, dentre outras.
Resultados: O que se destaca, a partir daquela tarde e nos dias seguintes,
é o enredo trágico que orientou a mídia na abordagem dos eventos. As
matérias se multiplicaram, cobrindo toda a extensão e tipos de impactos
sobre o ambiente, cidades e pessoas, ao longo da bacia do rio do Carmo,
da calha do rio Doce e do mar. As matérias sensacionalistas, dos diferentes
veículos, fizeram emergir à consciência os riscos representados pela mineração em grande escala. Entretanto, os veículos que cobriram intensamente os eventos, no primeiro ano, em 2018 tiveram uma grande redução ou
nenhum resultado na busca realizada. Foi possível observar na mídia que
com o passar dos meses, especialmente a partir do segundo ano, o número
de publicações sobre o desastre reduzia-se progressivamente, mas no campo acadêmico ocorreu o inverso, com aumento do número de publicações.
Conclusão: A mídia foi responsável pelas informações e permanência do
debate sobre o maior desastre socioambiental do país, mas com o fim do
interesse midiático, cabe aos atingidos criarem mecanismos para manter a
questão na pauta do debate público. Apoio: FAPEMIG.
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A solução de conflitos entre princípios constitucionais: Análise do
acórdão STF no RESp.1.120.117-AC
Ana Beatriz Coelho Martins; Débora Ferreira Macedo; Flander Dawison
Medeiros Silva; Ronan Fernandes Moreira; Diego Jeangregório Martins
Guimarães (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: conflitos de princípios, responsabilidade ambiental, FUNAI
Introdução: Entende-se que há conflito de princípios constitucionais
quando a Constituição protege simultaneamente dois valores ou bens em
contradição, numa determinada situação concreta. Na colisão de princípios se pondera os princípios em colisão. No caso concreto será analisado se a aplicação de ambos os princípios é adequada e necessária, e se
realmente for, será analisada, a proporcionalidade em sentido estrito. No
acórdão em questão, há a indagação pelas partes de que a justiça Federal
não teria competência para jugar tal processo, pois de acordo com o artigo
2º da Lei 7.347/85, que disciplina ação civil pública de responsabilidade
ao meio ambiente, as ações prevista nesta lei serão propostas no foro do
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência para processar e
julgar a causa. O Tribunal adotou jurisprudência do STF, que dita que o
juiz federal também tem competência territorial e funcional sobre o local
de qualquer dano. Objetivo: Identificar os argumentos utilizados pelo STJ
no conflito de princípios constitucionais no acórdão RESp.1.120.117-AC.
Metodologia: Revisão bibliográfica com análise documental. Resultado:
Além da jurisprudência aplicada do STF, é de valido destacar que a ação
civil pública em questão envolve a disputa sobre direitos indígenas, em
relação a exploração do potencial madeireiro em terras ocupadas tradicionalmente pelos índios, tendo embasamento na CF/88, no artigo 109,
inciso XI, que rege que cabe aos juízes federais julgar e processar tais
ações. Ademais, a Funai é integrante parte da relação processual, o que
reforça a competência da Justiça Federal da Comarca de Rio Branco/AC,
que possui jurisdição sobre o município em que ocorreu o dano ambiental.
Conclusão: A Justiça Federal tem competência para julgar a ação por se
tratar de direitos indígenas, ter a Funai como parte no processo é de fato
fazer valer o princípio da tutela indígena pelo Estado sem macular a segurança jurídica.
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Caracterização da destinação de resíduos sólidos na área rural da
zona de amortecimento do Monumento Natural Estadual Pico da
Ibituruna
Yêssa Cardinally Mendes Aguiar, Allynne Avylla Alves, Cláudio Humberto Junqueira de Sousa, Eduarda Andrade Silva, Thaís de Carvalho Felicori
(Orientadora)
Instituto Federal de Minas Gerais/Governador Valadares – IFMG/GV
Palavras chaves: resíduos sólidos, zona rural, unidade de conservação.
Introdução: Nos últimos anos a sustentabilidade tem ganhado espaço nas
mídias e atraído a atenção das pessoas para o assunto, todavia ainda é comum constatar que algumas atitudes inadequadas continuam presentes no
cotidiano. A prática da queima de resíduos é um exemplo de conduta que
ocorre com frequência nas cidades, mas, principalmente no meio rural,
sendo justificada muitas vezes pela falta de serviços de coleta municipal
de lixo. O exercício dessa atividade produz vários malefícios ao ambiente,
tais como: poluição atmosférica, redução da fertilidade do solo, diminuição da biodiversidade e risco de propagação de incêndio. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei no 12.305/2010,
dispõe sobre a proibição da queima a céu aberto sem licenciamento e a
penalidade prevista pela Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9605/1998) é
de um a cinco anos para causadores de poluição atmosférica. Objetivo:
Caracterizar a gestão de resíduos sólidos nas propriedades situadas na área
rural da zona de amortecimento do Monumento Natural Estadual Pico da
Ibituruna (MNEPI) e o motivo da realização da queima. Metodologia:
Pesquisa qualiquantitativa, levantamento de campo na zona de amortecimento do MNEPI e pesquisa bibliográfica. Destaca-se que o projeto está
em andamento. Resultados: Até o momento, foram visitadas 14 propriedades situadas na parte rural da zona de amortecimento da unidade em
questão. Destas, 71% utilizam da prática da queima para destinação final
dos seus resíduos sólidos, justificando que recorrem a esse método devido
à falta de coleta municipal. Esta prática causa degradação da qualidade
ambiental local e seus efeitos interferem diretamente na Unidade de Conservação. Conclusão: A partir do levantamento das informações acerca da
gestão de resíduos, é possível propor ações que visam solucionar esta problemática e garantir uma destinação ambientalmente adequada, conforme
estabelecido na PNRS. As propostas serão definidas ao final do estudo.
Apoio: IFMG/GV.
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A tutela jurídica internacional da Amazônia
Rayane Martins Damascena; João Vítor Dias Ferreira; Leonardo Macedo
Campos; Natália Nicolau Santos; Diego Jeangregório Martins Guimarães
(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Amazônia, tratados, desafios.
Introdução: A floresta amazônica é uma das maiores florestas tropicais
do mundo e se encontra na região norte da América do Sul. A Floresta
Amazônica, por sua extensão transfronteiriça, requer a cooperação conjunta dos países sob os quais incide o seu território de milhares de quilômetros quadrados no interesse de sua proteção. A distribuição da floresta
amazônica fica 40% nos territórios do Peru, Colômbia, Bolívia, Equador,
Suriname, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e 60% no Brasil. Objetivo: Verificar quais os institutos jurídicos que tutelam a Amazônia no
plano internacional. Metodologia: Revisão bibliográfica e verificação de
legislação. Resultados: Os Estados se reuniram e celebraram o Tratado
de Cooperação Amazônica (OTCA) em 1978 que tem como princípios
fundadores a conveniência de conjugar esforços para o desenvolvimento
harmônico da Amazônia, com equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. Cabe à OTCA coordenar as atividades relacionadas a aplicação no território brasileiro das disposições dos
tratados. O objetivo é promover o desenvolvimento integral da região e o
bem-estar de suas populações, além de reforçar a soberania dos países sobre seus territórios amazônicos. O fortalecimento da cooperação regional
é o principal meio para alcançar esses objetivos. Conclusão: Tratados,
leis e constituições em sua base a preservação do meio ambiente é fundamental na sociedade urbano-industrial. Nesse sentido, essas decisões
jurídicas afetam e beneficiam não só a população de países que abrangem
a floresta, mas também gerações presentes e futuras em escala mundial.

177

Ocupação de terras que não cumprem sua função social: A luta pela
terra no leste de Minas Gerais
Isabela Angélica de Morais, Claudiane Aparecida Sousa (orientadora),
Nilmar Lage Fonseca e Tomaz (coorientador).
Faculdade de Direito de Ipatinga – FADIPA
Palavras-chave: Reforma Agrária, função social, direito de propriedade,
luta pela terra.
Introdução: A presente pesquisa abordou a luta pela terra na região leste de Minas Gerais. Discorreu sobre questões inerentes ao cumprimento
da função social como requisito mínimo para a obtenção da propriedade.
Buscou-se, incialmente, o histórico de conflitos agrários na região do Vale
do Rio Doce na década de 60 e que por sua vez perduram até os dias atuais.
Objetivo: Verificar por meio de exemplos reais, a necessidade da aplicabilidade da norma jurídica vigente que trata sobre a desapropriação por
interesse social para fins de reforma agrária. A motivação para a realização
dessa pesquisa é a realidade jurídica e sociológica das famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terras. A ideia que foi delineada nas
páginas deste trabalho se baseou no descumprimento do texto constitucional e em um documentário que expõe a luta das famílias que trabalham no
campo e buscam condições básicas de moradia e sustento. Metodologia:
A pesquisa realizada optou-se pelo método dedutivo, pois permite o uso de
parte das leis gerais para a compreensão de questões locais. Enquanto procedimento, este foi realizado por meio de observação indireta, porque se
estudou as características, propriedades e relações dos conflitos fundiários
na região de Governador Valadares- MG. Resultados: A pesquisa valeu-se de uma contextualização histórica da luta pela terra na região leste de
minas e de casos reais em que não houve aplicabilidade da norma jurídica,
como o acampamento Esperança que segue na luta pelo assentamento.
Também abordou e contextualizou a história dos assentamentos Liberdade
e Oziel, que após anos de luta e resistência conseguiram a aplicabilidade
da norma e sua eficácia social. Conclusão: O que observou ao longo do
trabalho foi um descumprimento constitucional, pouco discutido. Um direito com eficácia jurídica e sem aplicabilidade social, mas que quando é
aplicado resulta em vários benefícios sociais coletivos.
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Os apetrechos da vaquejada segundo os discentes da FADIVALE Gov. Valadares/MG
Emerson Ferreira de Oliveira, Mírian Célia Gonçalves de Almeida (Orientadora)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras-Chave: vaquejada, apetrechos, crueldade, direitos.
Introdução: A lei nº 13.364/2016 elevou a vaquejada à condição de manifestação cultural e de patrimônio cultural imaterial e a EC 96/2017 definiu
que práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis,
desde que sejam manifestações culturais. No entanto, os apetrechos utilizados revelam maus-tratos aos bois e se enquadram no conceito de crueldade com animais do art. 225, VII da CF/88 e nos atos do art. 32 da lei nº.
9.605/98, além de violar a Declaração Universal dos Direitos dos Animais,
na qual se afirma que nenhum animal deve ser usado para divertimento do
homem. Objetivo: Identificar o conhecimento dos discentes acerca dos
apetrechos utilizados na vaquejada. Metodologia: Indutiva, com pesquisas
bibliográfica e de campo, por meio de questionário aplicado a 70 discentes
partícipes do Projeto Integrador Fadivale 2017.2. Resultados: Dentre os
utensílios estão cilhas, cintas ou barrigueira, esporas pontiagudas ou rombudas, peiteiras e atualmente a rabada artificial. Verificou-se que 73,66%
são contra a vaquejada, 13,01% a favor e 13,33% indiferentes. Acerca do
sentido, 40% afirmam ser cultural/lazer e 60% só para gerar renda. Quanto ao conhecimento sobre os apetrechos utilizados, 82,1% desconhecem
e se surpreenderam sobre a existência do rabo artificial, a fim de reduzir
o risco de lesão provocado nas vertebras da calda do boi. Para 93,3%,o
tema é relevante e destacam que o assunto despertou o desejo de melhores
informações e não imaginavam da relação como Direito. Cerca de 39,9%
acreditam na realização dos eventos sem molestar os animais, haja vista o
uso de apetrechos apropriados, contra 61,1% convictos da agressão física
e moral, pois reconhecem que os animais possuem sentimentos, porém
ignorados pela sociedade que vê seus hábitos sociais como necessidades
fundamentais. Conclusão: Um número significativo de discentes é contra
a vaquejada (73,66%), mas desconhecem sobre os apetrechos da atividade (82,1%), assinalam que há agressão, mas consentem em decorrência
das necessidades humanas.
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Vaquejada no Ceará: a inconstitucionalidade da Lei Estadual
15.299/13
Kevin Alves Nazareth Gusmão; Gabriel Rodrigues Moreira; Marcos Vinicius Passos Brito; Rafael Damasceno Pereira de Brito; Diego Jeangregório
Martins Guimarães (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: vaquejada, crueldade, cultura, meio ambiente
Introdução: A CF/88 tutela em seu art. 225 a proteção de um meio ambiente equilibrado e veda qualquer tipo de crueldade à animais e também,
garante em seu art. 215, pleno acesso às fontes da cultura nacional, cabendo ao poder público incentivar e apoiar a difusão das manifestações
culturais. Tais princípios se colidem em certas ocasiões, como por exemplo, na festa da Vaquejada que ocorre no estado do Ceará, que consiste
em uma manifestação cultural em que uma dupla de vaqueiros, montados
em cavalos distintos, busca derrubar o touro, puxando-o pelo rabo dentro
de área demarcada. No ano de 2015, foi impetrada e julgada procedente
uma ADI com o objetivo de declarar inconstitucional a Lei 15.299/2013,
do estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva
e cultural no estado. Objetivo: Analisar os argumentos utilizados na ADI
nº 4.983-CE. Metodologia: Revisão bibliográfica com análise documental. Resultados: Com argumentos favoráveis pela constitucionalidade da
lei, foi demonstrado que a vaquejada é uma atividade esportiva e festiva,
trazendo ao nordeste grande desenvolvimento socioeconômico, além de
ser uma tradição secular. Em contrapartida, laudos técnicos demonstram
lesões nos animais envolvidos em tal evento. Além disso, os animais são
parte do meio ambiente, portanto devem ter uma tutela jurídica, distanciando de uma visão antropocentrista em que os animais são apenas seres
para servir à vontade do homem. Conclusões: Após STF julgar inconstitucional a lei estadual que regulamentava a vaquejada como prática esportiva. O congresso nacional propôs a PEC nº 50/2016 que se tornou a Emenda Complementar nº 96/2017 que inseriu o parágrafo 7º no artigo 225 da
Constituição Federal. Pode-se concluir que o Poder Judiciário adotou uma
perspectiva mais protetiva para o meio ambiente, enquanto a sociedade
representada pelo Congresso Nacional, ainda subjuga as matérias naturais
aos interesses do homem.
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Classificação supervisionada de imagens de satélites artificiais
Alan de Oliveira Brum; Kevin Vieira Guimarães; Wemerson dos Santos
Ferreira; Thomas Werner Jeffré (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Classificação Supervisionada, Eucalipto, Satélite.
Introdução: O artigo consiste na utilização da técnica de classificação supervisionada para a identificação de diferentes tipos de solos identificados
em imagens de satélites. A área escolhida para o presente trabalho abrange
a região do parque estadual do Rio Doce e suas proximidades, com uma
extensão territorial de 2115,766km². Objetivo: O objetivo do trabalho é
identificar os diferentes tipos de cobertura de solo na região demarcada,
e posterior comparação visual com análise das imagens do Google Earth.
Metodologia: O trabalho foi desenvolvido com base em pesquisa sobre a
forma de utilização de tecnologias para classificação de imagens de satélite, as imagens para a classificação utilizadas são do ano de 2016 do satélite Landsat 8, e foram obtidas através do site do Serviço Geológico dos
Estados Unidos. Para o processamento dos dados foram utilizados os softwares Quantum GIS e seu plugin Semi-Automatic Classification Plugin.
Resultados: Como o plugin para o software Qgis tem a funcionalidade de
analisar as amostras coletadas para verificar o nível de precisão, foi feito
a apuração e obtivemos como resultado uma precisão de 89,5%. Conclusão: Os resultados obtidos evidenciam a utilidade no uso da classificação
supervisionada de imagens, visto que após a conferência visual com as
imagens do Google Earth foi verificado a proximidade da realidade entre
as imagens aéreas e as divisões feitas após o uso do software, a observação
que mais chamou a atenção foi a capacidade de diferenciar as árvores de
eucalipto dos outros tipos de árvores. A extensão de eucalipto dentro da
área demarcada é de 203,36km² o que corresponde a 9,6% do total da área
demarcada. Diante disso é possível posteriormente analisar extensas áreas,
para a sistematização e trabalhos sobre a plantação de eucalipto e cooperar
com trabalhos sobre as implicações do eucalipto no meio ambiente.
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Panorama dos lixões e aterros controlados no Brasil após a criação
da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Daniel Andrade Catalunia; Andyara Gomes Caldas; Tatiany Costa Silva;
Roberta Miranda Figueiredo; Lara da Silva Ribeiro; Diego Jeangregório
Martins Guimarães (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavra-Chave: resíduos sólidos, lixões, aterros sanitários, lixo
Introdução: A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305/10,
foi criada com o intuito de avançar na resolução dos problemas ambientais brasileiros no tocante ao lixo e em sua melhor forma de manejo. Visa
estabelecer planos, competências e objetivos para que os entes públicos
possam pôr em prática o que está estabelecido pela lei a fim de reduzir,
reciclar e encontrar a forma mais sustentável e adequada para lidar com os
resíduos sólidos produzidos todos os dias pela população brasileira. Objetivo: Verificar a situação da destinação dos resíduos sólidos pelos municípios no Brasil. Metodologia: Revisão bibliográfica. Resultados: A PNRS
definiu como meta mínima a eliminação e recuperação dos lixões como
local de depósito de lixo até o ano de 2014. Segundo o Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento (SNIS), no Diagnóstico de Manejo de
Resíduos Sólidos em 2015, 33,2% do lixo coletado no Brasil tem como
destino os lixões ou aterros controlados. Já o Índice de Sustentabilidade
da Limpeza Urbana para Municípios Brasileiros de 2017 (ISLU) fez um
comparativo entre cidades brasileiras que não cobram taxa de lixo em relação aos municípios que cobram. Na pesquisa, 1317 municípios estudados
cobram taxa sobre o tratamento de lixo, 86% deles fazem a coleta seletiva
de lixo, destes 70% tem como destino o tratamento adequado em aterros
sanitários ou centros de reciclagem. Por outro lado, 1721 municípios observados, não cobram taxa para o tratamento de resíduos sólidos, destes
78% fazem o serviço de coleta, mas apenas 28% tem o destino adequado.
Conclusão: Um dos grandes desafios do Brasil no combate de seus problemas ambientais é superar o destino ainda poluidor e não adequado que
é dado pelos municípios aos resíduos sólidos após a sua coleta, sendo esse
destino os conhecidos lixões e os aterros controlados, os quais a lei visa
erradicar no país, mas que até hoje, 8 anos após a criação da lei, tal objetivo ainda não foi alcançado.
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As Usinas Hidrelétricas existentes na Bacia do Rio Doce e seu potencial hidrelétrico
Lilia Rodrigues Soares, Érica Cristina de Almeida Rocha; Daniel Damaso
Toledo, Lorraine de Souza Soares, Diego Jeangregório Martins Guimarães
(Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: usinas, hidrelétricas, bacia, rio doce, potencial.
Introdução: Os recursos hídricos são de fundamental importância no
desenvolvimento de diversas atividades econômicas. As usinas hidrelétricas têm por finalidade produzir energia elétrica através do aproveitamento
do potencial hidráulico existente em um rio. Em Minas Gerais, atualmente,
a CEMIG opera 110 usinas, sendo 84 hidrelétricas, 3 termoelétricas, e
23 eólicas, perfazendo uma capacidade instalada de 11.860 MW. O setor
elétrico brasileiro é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de
Minas e Energia, criada por meio da Lei nº 9.427/1996 e do Decreto nº
2.335/1997. Objetivo: Verificar o panorama das Usinas Hidrelétricas
existentes na Bacia do Rio Doce e seu potencial hidrelétrico. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e análise documental, notadamente relatório
emitido pela CEMIG. Resultado: Atualmente encontram-se em funcionamento 10 usinas hidrelétricas (UHEs) na Bacia do Rio Doce, sendo 4 delas
localizadas no Rio Doce e 6 em seus afluentes. Constatou-se que juntas
as hidrelétricas somam uma potência declarada de mais de 600 MW e o
volume útil dos reservatórios em m³ atingem uma quantidade de aproximadamente 317 milhões. Conclusão: A bacia do Rio Doce possui importante relevância na geração de energia e suas hidrelétricas desempenham
papel fundamental dentro desse quadro, tendo em vista seu alto potencial
hidrelétrico cujos recursos gerados atendem não só a população abrangida
por aquela região, como também contribui para o desenvolvimento econômico do país.
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A atuação da justiça mineira no tocante aos crimes ambientais
João Gabriel Souza Avelar; Pablo Miguel Gonçalves Guedes; Marlon
Barbosa Candido; Kelly Cristinna Case; Diego Jeangregório Martins
Guimarães (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: crimes, meio ambiente, punição, processos
Introdução: A responsabilização penal por dano ambiental tem previsão
na Política Nacional do Meio Ambiente, bem como na Constituição Federal e especificamente na Lei de Crimes Ambientais. No presente resumo o
foco se dará às punições no âmbito judicial, no qual as condutas delituosas
são julgadas de acordo com a lei de crimes ambientais, lei 9605/98, que
dispõe sobre as sanções penais e administrativas, que são derivadas das
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e de outras providências.
Objetivos: Verificar a atividade jurisdicional em segunda instância no
TJMG referentes aos crimes ambientais. Metodologia: Levantamento de
todos os acórdãos de processos julgados pelo PJMG em segunda instância
no período de 01/01/2018 a 01/07/2018 que continham o termo “Crime
ambiental”. Resultados: No período foram publicados 69 acórdãos. Sendo 21 absolvidos, 06 condenados, 09 prescritos, 5 tiveram a suspensão
condicional do processo, 4 foram passiveis do trancamento da ação penal,
3 foram crimes relativos à pesca ilegal que a estes foram aplicados o princípio da insignificância, 2 crimes tiveram a queixa crime rejeitada, houve
1 (uma) sentença anulada por vício de fundamentação, 1(um) cerceamento
da defesa por ausência de intimação da defesa para contraarrazoar, 1(uma)
justiça gratuita concedida no curso do processo, 1 (um) procedimento de
investigação dado pelo Ministério Público, ao qual a denúncia foi recebida
e um erro de proibição que pode ser alegado como excludente de culpabilidade. Conclusão: As punições criminais são de suma importância para a
redução dos delitos ambientais e consequentemente para a manutenção do
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Cabendo ao Estado fazer uma
melhor investigação dos crimes ambientais, para que possa juntar mais
material probatório, que será indispensável para o desfecho do processo,
para que estes possam ser julgados e punidos, pois, a morosidade dos julgados, faz com que a pretensão punitiva do Estado seja perdida pelo lapso
temporal.
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Estudo da mirmecofauna da áreas de transbordo de Governador Valadares e seu entorno
Enzo Henrique de Oliveira e Silva, Pedro Henrique Camelo, Raphael José
Bossanelli Filho, Sâmara Aparecida Miranda Dias, Stênio Plínio dos Reis
Tomé, Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Lixo, Rejeito, Resíduos Sólidos, Impacto ambiental.
Introdução: Diferentes parâmetros das comunidades de formigas têm
sido utilizadas como indicadores de degradação ou recuperação ambiental.
Desta forma, a riqueza, a abundância e a composição podem, por exemplo,
variar conforme o estado de sucessão da vegetação. Objetivos: Identificar as diferenças na fauna de formigas (composição, riqueza e abundância) presente na área de transbordo de resíduos sólidos de Governador
Valadares e nas áreas adjacentes. Metodologia: As amostras de formigas
foram coletadas em quatro áreas diferentes: transbordo atual, aterro desativado, remanescente de área verde e área residencial próxima. A triagem
das amostras foi realizada no Laboratório de Entomologia da UNIVALE.
Os dados foram tabulados, a riqueza e abundância foram comparadas por
meio de análises de variância (realizada com o auxílio do software R) e
a composição de espécies comparada por meio do ordenamento NMDS e
ANOSIM (realizados com o auxílio do software PAST). Resultados: Foram coletadas, ao todo, 714 formigas sendo de 48 espécies diferentes. Os
resultados também mostram que a área abandonada se assemelha em número de espécies com o remanescente de área verde, enquanto o transbordo não apresentou nem mesmo espécies tolerantes, destacando-se por sua
baixíssima riqueza e abundância. Conclusão: Os resultados evidenciam
que a área principal do transbordo suporta uma fauna muito simplificada
de formigas com baixíssima riqueza e abundância. Por outro lado, a área
onde o aterro foi desativado parece oferecer recursos para que espécies
típicas de remanescentes florestais se estabeleçam, indicando a possibilidade de restauração para recuperação ambiental.
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Comparação de Áreas de Preservação Permanente no Município de
Governador Valadares-MG
Kevin Vieira Gomes Guimarães; Alan de Oliveira Brum; Wemerson dos
Santos Ferreira; Thomas Werner Jeffré (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Área de Preservação Permanente, Satélite, Governador
Valadares.
Introdução: O artigo consiste na comparação de uma área de preservação
permanente (APP) do município de Governador Valadares - MG, que possui uma área de 2353,84 km². As áreas comparadas são do Satélite LandSat 8, as imagens para análise são de 2016. Objetivo: O trabalho consiste
no processamento de dados de imagens de satélite utilizando a classificação supervisionada, e dados do cadastro ambiental rural, para posterior
comparação quanto à quantidade total em quilômetros quadrados de APP
encontradas nas duas fontes. Método: O trabalho foi desenvolvido com
base na utilização da técnica de classificação supervisionada de imagens.
Utilizando imagens do satélite LandSat 8 fornecidas pelo site do Serviço
Geológico dos Estados Unidos. E para obter o mapa com os dados de APP
cadastradas no município foi consultado o site do sistema de cadastro ambiental rural. Para o processamento dos dados e cálculos das áreas foram
utilizados os softwares Quantum GIS e Microsoft SQL Server. Resultados: Ao observar os dados referentes às áreas de APP e compará-los com
os dados produzidos na classificação de imagens, foi possível observar
divergências quanto à extensão total de APP. A área total coberta por APP
do cadastro ambiental rural foi de 273,57km², enquanto que a área das
imagens classificadas do satélite LandSat 8 foi de 101,14km². Conclusão:
As comparações evidenciaram uma diferença significativa entre os dados
fornecidos por duas fontes distintas de informações, sendo que os dados
obtidos através das imagens do satélite LandSat 8 e posteriormente classificadas, apresentaram uma diferença em relação ao cadastro ambiental
rural de menos 63,03%.
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Princípio da participação democrática na tutela ambiental: os conselhos municipais de meio ambiente
Wellison da Costa Campos; Pedro Chaves Cerqueira Viana, Gabriel Teixeira Durães, Vanessa Alves dos Santos, Diego Jeangregório Martins Guimarães (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: participação democrática; tutela ambiental; conselhos;
meio ambiente.
Introdução: A Politica Nacional do Meio Ambiente vem disciplinada pela Lei n.º 6.938,[1] de 31 de agosto de 1981 e foi recepcionada
pela Constituição Federal de 1988. É a referência mais importante na
proteção ambiental. O objetivo da PNMA é de regulamentar as várias
atividades que envolvam o meio ambiente, para que haja preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, tornando favorável a
vida, assegurando à população condições propícias para seu desenvolvimento social e econômico, esses objetivos para serem atingidos, devem ser orientados por princípios, fundamentais na busca da proteção
ambiental. O Princípio da gestão democrática do meio ambiente assegura
ao cidadão o Direito à informação e a participação na elaboração das
políticas públicas ambientais, de modo que a ele deve ser assegurado os
mecanismos judiciais, legislativos e administrativos que efetivam este
Princípio, diz respeito não apenas ao meio ambiente, mas a tudo o que
for de interesse público. Objetivo: demonstrar as funções dos conselhos
municipais de meio ambiente. Metodologia: Revisão bibliográfica com
análise da legislação. Resultado: Para que haja uma efetiva gestão ambiental no âmbito municipal é necessária a participação da sociedade nos
processos de gestão. Logo, os conselhos municipais do meio ambiente
são peças fundamentais na promoção da gestão ambiental local com vistas a uma melhor qualidade de vida. Os Conselhos Municipais aparecerem como espaços públicos que permitem a interação entre a sociedade
civil e o Estado, proporcionando uma maior proximidade entre os cidadãos e seus gestores locais. Conclusão: São necessárias políticas públicas aliadas a essa intervenção, mais incisivas para a construção de uma
consciência ecológica que aliada aos instrumentos, possa contribuir de
tal forma que o Meio Ambiente seja preservado para o bem-estar de
todos.
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Relação entre altimetria e diversidade de formigas em fragmentos
ciliares urbanos
Niwton Barroso Netto, Enzo Henrique Oliveira Silva, Raphael José Bossanelli Filho, Guylherme Coelho Leite, Renata Bernardes Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Bioindicação; matas ciliares; Perturbação Ambiental
Introdução: A existência de vegetação no entorno dos corpos d’água auxilia as funções hidrológicas das bacias hidrográficas, tanto na qualidade
quanto no regime de fluxo da água, sendo motivo de atenção em ações
de planejamento e recuperação do ambiente ripário. Estes ambientes são
marcados pelo regime de cheias anuais que dificultam a sobrevivência dos
organismos que ali nidificam. Objetivo: O presente estudo tem o intuito
de identificar possíveis correlações entre a mirmecofauna de fragmentos
ciliares urbanos e o desnível da margem em relação ao leito do rio (cota).
Metodologia: O estudo foi realizado em seis áreas ciliares no perímetro urbano do município de Governador Valadares. Em cada área traçou-se um transecto linear de 250 m de extensão com 10 pontos amostrais
equidistantes, demarcado a 10m do rio. Em cada ponto foram instaladas
duas armadilhas do tipo pitfall (uma no solo e outra a 1,5 m de altura na
árvore mais próxima). O material coletado foi triado e então, foram determinadas a abundância e a riqueza de espécies de formigas em cada área.
Os dados foram analisados por meio de uma ANCOVA onde as medidas
da mirmecofauna foram consideradas resposta e a cota de cada ponto foi
considerada variável explicativa (a identidade das áreas era a co-variável
explicativa). Resultados: As formigas coletadas no solo, apresentaram
abundância total de 3.573 indivíduos, enquanto as formigas coletadas nas
armadilhas de árvore apresentaram valores de abundância total 760 indivíduos. A riqueza total coletada, por sua vez, foi semelhante entre áreas.
A cota, ou desnível em relação ao rio, varia significativamente entre as
áreas estudadas, e a abundância de formigas coletadas nas armadilhas de
solo varia em função da cota das áreas. Conclusão: Nossos resultados evidenciam que a abundância de formigas em solo é maior em habitats mais
perturbados pelas cheias anuais, sugerindo que a mirmecofauna responde
a esta perturbação com o aumento da atividade das formigas nas áreas
menos alagáveis. Apoio: FAPEMIG, CAPES, CNPQ, Rede Terra-Agua
de Pesquisa, Parque Natural Municipal de Governador Valadares.
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O rompimento da barragem da Samarco e a perpetuação de conflitos
no tempo
Greyce Gomes; Fabricia Avelino Ferreira; Thais Miranda Rocha; Iracy
Maria Botelho;
Diego Jeangregorio Martins Guimarães(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: samarco, ambiental, mariana.
Introdução: Em 30 anos da Constituição brasileira, dentre tantos avanços,
pode-se destacar a imprescindível positivação da tutela ao meio ambiente.
Contudo, por ser recente e embrionária, é mister implementar e aprimorar
medidas que garantam essa efetiva tutela. Consequentemente, evitar-se-á
que desastres como o da barragem em Fundão, no município de Mariana/ MG, voltem a ocorrer. É acerca dessa tragédia que paira o objeto do
nosso trabalho, quais sejam, os entraves sociais que se perpetuaram após
o desastre. Objetivo: Identificar os atores envolvidos nos conflitos oriundos da tragédia, a natureza destes conflitos e o bem jurídico objeto dos
litígios. Metodologia: Foi feita uma análise qualitativa de dados secundários obtidos com a busca de matérias publicadas na imprensa virtual no
período de 05 de novembro de 2015 até 30 de março de 2018. Após, num
segundo momento, tais resultados foram catalogados e separados por um
critério inicial de apresentação ou não de conflitos, de qualquer natureza.
Resultados: Os resultados dessa busca foram analisados e categorizados
sob os critérios de apresentação ou não conflito. Para aqueles resultados
que apresentaram conflitos foi feita uma discriminação com os seguintes
critérios: 1) natureza do conflito, 2) atores em conflito, e 3) direito violado.
Percebeu-se que as divergências se deram com os mais diversos atores,
instituições estatais e privadas, associações, entidades das mais numerosas espécies, movimentos sociais e comunidades de inúmeras localidades.
Conclusão: Observa-se que o rompimento da barragem de Fundão trouxe
diversos danos à saúde, ao setor econômico, ao meio ambiente, a cultura,
a história de um povo, entre outros. Por meio de relatos, percebeu-se uma
série de atores que tiveram conflito com a Samarco, das mais diversas
ordens. O impacto ainda está sendo causado e se perpetuam no tempo,
e, apesar desse tempo, permanece violando direitos e causando danos à
pluralidade da sociedade.
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Lançamento de esgoto sem tratamento nos rios
Uemerson Rocha Cruz, Anderson Mateus Chaves Lopes, Gabriel Souza
Silva, Luana Rodrigues de Oliveira; Diego Jeangregório Martins Guimarães (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chaves: esgoto, lançamento, rio doce, impactos.
Introdução: O lançamento de esgoto sem o devido tratamento no Rio é
um problema de grandes proporções e por diversas vezes negligenciado,
o presente trabalho coloca em epígrafe a adversidade no Rio Doce, que
abrange nossa região e sofre as consequências dessa falta de tratamento.
Dados do IBGE apontam que antes mesmo do desastre em Mariana, o
Rio doce já era o 10º rio mais poluído do Brasil, são cerca de 80% do
esgoto doméstico, produzido por cidades da bacia e sendo lançados sem
tratamento no leito do Rio Doce e seus afluentes e ainda de acordo com
a listagem Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, na
parte mineira da bacia, apenas 10 ETEs estão em funcionamento e outras
54 estão previstas, desde 2013, mas não saíram do papel ou foram parcialmente construídas e não ativadas. Objetivo: Identificar e apontar os
impactos no lançamento de esgoto sem tratamento no Rio Doce e como
nosso Ordenamento Jurídico trata esta matéria. Metodologia: Revisão
bibliográfica com análise da legislação. Resultado: No Brasil, leis e decretos em nível federal, estadual e municipal regulamenta os parâmetros
e limites de emissão de efluentes no meio ambiente, como a Resolução
nº 430/2011, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, e estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes e no âmbito municipal existe a lei
complementar nº 055/2004 que institui o código ambiental do Município
e dá outras providências, assim como a lei nº 5343/2004. (processo nº
146/2004) dispõe sobre a implantação de estação de tratamento de esgoto.
Conclusão: Revela-se importante a existência de dispositivos legais que
regulamentem e definem as sanções quanto ao lançamento de esgoto nos
Rios, porém não é o que basta, há uma enorme necessidade da real implementação dessas leis e atuação não só do estado/município, mas de todos
os cidadãos que também são direta ou indiretamente responsáveis pelos
dados alarmantes expostos.
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Conflito de perspectivas na tutela ambiental: a EC 96/2017 que contraria o STF
Gerusa Monteiro Morandini; Jaqueline Franklin Mourão; Mariana Lopes
Cruz Leite; Paloma Pereira da Silva; Diego Jeangregório Martins Guimaraes (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: vaquejada; meio ambiente; EC 96/2017; PEC 50/2016
Introdução: O Direito Ambiental vem regular as ações humanas no uso
dos recursos e matérias naturais, fauna e flora estabelecendo mecanismos
para interação, uso, proteção e preservação de tudo que o constitui, dando
um aspecto de antropocentrismo mitigado. Nesse sentido o Procurador-Geral da República propôs a ADI 4.983/2013, visando impugnar norma
infraconstitucional, a Lei Estadual do Ceará n° 15299/2013 que buscava
regulamentar a vaquejada como prática esportiva e cultural daquele Estado que amparado pelo art. 215 da CF, vem garantir os direitos ligados às
manifestações culturais e imateriais do brasileiro. A ADI suscitou conflito
de princípios constitucionais, qual seja, por um lado o direito e o reconhecimento das práticas culturais, por outro, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Em paralelo a essa discussão jurídica, o Congresso Nacional apresentou a PEC 50/2016 que tinha o escopo de alterar
o art. 225 CF/88. Em âmbito judicial os ministros que votaram pela procedência da ADI 4983/13 se basearam, majoritariamente, na proteção do
meio ambiente ecologicamente equilibrado com a vedação de crueldade
contra os animais. Enquanto os ministros que votaram pela improcedência alegaram tratar-se de uma manifestação cultural e não de maus tratos.
Objetivo: Identificar os argumentos utilizados pelos parlamentares para
conseguir aprovação da PEC 50/2016 e fazer a EC 96/2017 Metodologia:
Revisão bibliográfica com análise. Resultado: Verificamos os conflitos
presentes na aprovação da PEC 50/2016. Em seu texto a PEC visa a regulamentação das manifestações culturais que envolvam animais, garantido
o bem-estar dos mesmos e a importância da vaquejada para a economia,
criação de empregos e atividades lucrativas necessárias para o desenvolvimento da população em condições de vulnerabilidade. Conclusão: Não há
uma pacificação a respeito do assunto, é necessário que o esporte tenha um
regulamento para que a população possa gozar dos benefícios e que vede
os maus tratos aos animais em questão.
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Alterações na granulometria do solo em áreas ciliares do Rio Doce MG após o desastre da mineradora Samarco
Raphael José Bossanelli Filho, Amanda Gomes Silva, Wady Dutra Neto,
Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Desastre ambiental, mata ripária, degradação
Introdução: O impacto da lama de rejeitos de mineração trouxe perturbações em toda a bacia do rio Doce. Dentre elas, o problema ambiental se
tornou foco pelo fato de modificar o funcionamento do ecossistema e as
relações ecológicas. Além de interferir na fauna e flora das matas ciliares
a lama modificou a composição dos solos das mesmas pelo fato da deposição de bancos de rejeitos em diversos pontos da bacia. Objetivo: Analisar
os dados referentes à granulometria dos solos de áreas ciliares de três rios
do Parque Estadual do Rio Doce, sendo que metade dessas amostras tiveram contato com a lama. Metodologia: A coleta de solo foi realizada em
agosto de 2016 nas imediações do (PERD). Foram coletadas amostras em
seis áreas ciliares dos rios (Doce, Mombaça e Turvo). Em cada transecto
demarcado foram coletadas cinco amostras de solo em pontos equidistantes 50m, com um trado holandês na profundidade de 20cm, totalizando 60
amostras. A análise física foi feita no laboratório de mecânica dos solos
da Universidade Vale do Rio Doce peneirando as amostras em peneiras de
diferentes malhas. Resultados: Houve diferenças na granulometria das
áreas estudadas, particularmente na proporção de grânulos (menor nas
áreas afetadas) e em diversas frações de areia: muito fina; média; grossa e
muito grossa (maior nas áreas afetadas). Em contrapartida, as proporções
das frações mais finas, como silte-argila e areia fina não apresentaram nenhuma diferença significativa. Conclusão: A pluma de rejeito afetou a
granulometria do solo das áreas ciliares por meio do aumento na proporção de grânulos, areia mais grossa, areia grossa e areia média nas áreas
afetadas. As alterações aqui identificadas alteram as propriedades do solo,
suporte para todo o ecossistema. Logo, os resultados deste estudo evidenciam prováveis desdobramentos para o funcionamento dos ecossistemas
ciliares afetados pelo desastre da SAMARCO, ocorrido no ano de 2015.
Apoio: IEF, FAPEMIG, CAPES, CNPQ, GIT/UNIVALE.
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Distribuição de formigas e cobertura de dossel como parâmetros
para a análise de recuperação ambiental por regeneração natural no
leste de Minas Gerais
Raphael José Bossanelli Filho, Gislainy Carla Fagundes de Paula, Amanda Gomes da Silva, Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Mirmecofauna; Abertura de Dossel; Estado de Conservação
Introdução: Ao longo dos anos, o homem modificou as paisagens naturais simplificando-as para atender suas necessidades. No leste de Minas
Gerais, uma das principais causas de degradação, relaciona-se com o processo de desmatamento e posterior ocupação do solo pela pecuária. Dentre
as medidas de recuperação de áreas degradadas, a regeneração natural tem
se destacado como uma das formas de baixo investimento para reverter o
processo de degradação. Objetivo: Analisar o processo de recuperação
por regeneração natural de uma área do leste de Minas utilizando a diversidade de formigas e a cobertura de dossel como indicadores. Metodologia:
Em Ilha Funda, município de Periquito MG, foi escolhida uma área um
fragmento florestal e outra em processo de regeneração natural a mais de
30 anos. Em cada uma das duas áreas foram demarcados dez pontos amostrais onde foram capturadas formigas por meio de armadilhas tipo pitfall.
Em cada ponto também foram tiradas fotografias hemisféricas, acoplando
uma lente de olho de peixe (fisheye) a uma câmera fotográfica, abaixo da
cobertura de dossel e orientada para zênite. Os dados das duas áreas foram
comparados por meio de análises de variância executados pelo software
R. Resultados: Foram coletadas 469 formigas no total, distribuídas em 33
espécies diferentes. Na área de regeneração natural foram capturados 308
indivíduos de 24 espécies e a abertura de dossel teve média de 33,71%±
12,56%. Na área de reserva legal foram coletadas 161 formigas de 14 espécies e abertura de dossel com média de 23,42%±3,90%. De acordo com
os parâmetros da mirmecofauna analisados, não houve diferença significativa na riqueza de espécies, mas sim na abundância. Houve similaridade
entre as áreas no que diz respeito à abertura de dossel. Conclusão: Os resultados desta pesquisa evidenciam que o processo de regeneração natural
possibilitou grande similaridade com a área de reserva legal após 30 anos.
Apoio: CAPES, FAPEMIG, GIT/UNIVALE, CAT, ACIF.
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Ordenamento jurídico supranacional: o papel da OMC no conflito
entre o Brasil e os Estados Unidos relacionado com o comércio de
laranja
Matheus Delfino: Alessandra Ortega; Henry Starling; Hugo Braga; Diego
Jeangregório Martins Guimarães (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: ordenamento jurídico supranacional; Brasil; Estados
Unidos; comércio de laranja.
Introdução: Sabe-se que com o advento do capitalismo pós-industrial,
desenvolveu-se um sistema de instâncias para resoluções de conflitos supranacionais por meio de organizações como a Organização Mundial do
Comércio. Diante disso, em 27 de novembro de 2008, o Brasil, solicitou
consultas à OMC referentes a certas determinações do Departamento de
Comércio dos Estados Unidos (USDOC) sobre as importações de específico suco de laranja brasileiro. Dentre essas determinações, inclui-se as
medidas tomadas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados
Unidos na cobrança de direitos, em leis, regulamentos, procedimentos administrativos, práticas e metodologias dos EUA e, especialmente, contra
a prática do dumping. A preocupação do Brasil é com a incompatibilidade
dessas leis e determinações em relação as obrigações dos Estados Unidos
no âmbito do Acordo da OMC e dos Acordos anexos. Objetivo: verificar
como se deu a resolução do conflito da laranja entre Brasil e Estados Unidos no âmbito da OMC. Metodologia: Revisão bibliográfica com análise
documental. Resultado: Muitas medidas adotadas pelos Estados Unidos
foram consideradas pela OMC inconsistentes, sobretudo os Artigos II, VI:
1 e VI: 2 do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) de 1994, bem
o Artigo XVI:4 que reflete ao “zeroing” que são tarifas punitivas que as
empresas importadoras adotam ao desconsiderar um cálculo na margem
de dumping sobretaxando o produto estrangeiro no mesmo documento.
Além desses, os Artigos 1; 2.1; 2.4; 2.4.2; 9.1; 9.3; 11.2 e 18.4 do Acordo Anti-Dumping de 1995. Conclusão: A intermediação da Organização
Mundial para apaziguar as disputas comerciais se fez eficaz, uma vez que
considerou inconsistentes as medidas implantadas pelos EUA para dificultar ao aumentar impostos do suco de laranja brasileiro, a importação
de produtos estrangeiros. A jurisdição supranacional foi respeitada pelos
países signatários desses tratados.
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O conteúdo do conceito ecocentrismo
João Vitor Amorim Porto; Wanessa Pereira Sobrinho; Tainã Zócoli Lobo
Resende; Arthur Rodrigues Ferreira; Diego Jeangregório Guimarães
(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Homem, meio ambiente, biodiversidade.
Introdução: A relação do homem e a natureza mudou ao longo do tempo,
desde uma perspectiva teocêntrica medieval, passando para o antropocentrismo clássico da idade moderna, particularmente para o antropocentrismo relativo ou mitigado do período do pós-guerra. O ecocentrismo surge
como um horizonte histórico para o qual a humanidade avança. Ou seja, as
questões ambientais são hoje associadas ao desenvolvimento da civilização. Objetivo: O presente artigo tem como objetivo identificar o conteúdo
que integra o conceito de ecocentrismo. Metodologia: Revisão Bibliográfica. Resultados: O ecocentrismo considera o ser humano como mais um
integrante do ecossistema, diferentemente do antropocentrismo que sua
única preocupação é claramente com o bem-estar do ser humano. Ressalta
que o todo, assim como fauna, flora são merecedores de proteção e tendo
os mesmos direitos que o ser humano. Nossa Constituição de 1988, adota
a concepção antropocêntrica protecionista na medida em que o meio ambiente saudável só pode ser preservado quando o ser humano utiliza os
recursos naturais de maneira racional, preservando tanto para os presentes
quanto para as futuras gerações, configurando para alguns doutrinadores
o princípio da equidade intergeracional ou solidariedade intergeracional.
O ecocentrismo está diretamente ligado a ecologia, a qual apresenta valores voltados a natureza sem diferenciar seres bióticos e abióticos, pois na
visão em estudo esses três são tratados com igualdade. Conclusão: O ecocentrismo revolucionou a forma de viver de todos aqueles que no mundo
habitam. Há tempos se vem estudando sobre o ecocentrismo e o mesmo
surge com uma maior necessidade de combater a degradação do homem
na natureza. Cabe aos homens compreender a necessidade da mudança de
perspectiva, de forma a ter uma visão social e ecológica em construção e
defesa do meio ambiente.
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Setorização da área de transbordo de Governador Valadares- Minas
Gerais
Sophia Locatelli Wotikoski; Kelton José Amaral Nascimento; Luis Filipe
de Almeida Patrocinio; Larissa Morini Fernandes
Universidade Vale do Rio Doçe - UNIVALE
Palavras chave: lixão; área de transbordo; setorização; preocupações;
Introdução: Em tempo de grandes preocupações com o meio ambiente, a presença de lixões tornou-se preocupante devido a grandes impactos
que estes podem proporcionar. Na cidade de Governador Valadares há um
local conhecido como área de transbordo, onde os resíduos sólidos são
depositados para serem transferidos para um aterro sanitário. Porém esse
método de deposição de resíduos apresenta várias falhas e problemas para
a sociedade. Objetivo: Apresentar as partes (setores) que compõe a área
de transbordo de Governador Valadares. Metodologia: Realizou-se o estudo da topografia da área de trasbordo e um mapeamento de cada setor
encontrado no mesmo. Foram entrevistado um engenheiro ambiental e
uma arquiteta para setorizar cada espaço da área de transbordo, de acordo
com as suas características. Para a apresentação dos resultados foi elaborado uma simulação em escala reduzida ressaltando as curvas de nível da
região. Nesta maquete as construções e áreas de despejo de resíduos estão
destacadas. Também foi elaborado um banner mostrando todos os setores
da área, ressaltando suas características principais. Resultados: O aterro
foi divido em quatro partes: Área administrativa: região onde se encontram escritórios e depósitos; Área de passagem temporária de resíduos:
local onde, por um período de tempo, são depositados os resíduos que
posteriormente serão levados para um aterro; Área de vegetação: pequeno
aglomerado de vegetação exógena; Área conhecida como “antigo aterro”:
local o qual atualmente encontra-se um acúmulo de lixo, sendo que esta
área tornar-se-ia um aterro sanitário, caso a obra não tivesse sido embargada. Conclusão: A área de transbordo pode ser dividida em quatro partes
distintas: antigo aterro, área administrativa, área de passagem de resíduos
e área de vegetação. Percebeu-se uma relação direta entre a funcionalidade
de cada setor com o outro. Cada parte deste conjunto se une, resultando no
local conhecido como Lixão de Governador Valadares.
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Relação com o saber e aprendizagens afetivas de estudantes do 9°
ano com o rio Doce
Keren Christine Marques Cupertino, Giovanni Tavares Neves, Eliene
Nery Santana Enes, Thiago Martins Santos, Maria Celeste Reis Fernandes
de Souza (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: relação com o saber, rio Doce, educação ambiental.
Introdução: As aprendizagens afetivas são elaboradas a partir das relações interpessoais e comportamentos afetivo-emocionais que o sujeito
estabelece com o objeto de saber. São elas: memória, identificação, proximidade, insegurança, esperança, desejo, percepção, indiferença, medo
e o que atinge a vida. Essas aprendizagens podem ser elaboradas, por
exemplo, pela relação que o estudante estabelece com o rio Doce. Objetivo: Compreender as aprendizagens afetivas que estudantes do 9º ano
do ensino fundamental, de uma escola em tempo integral da rede municipal de Governador Valadares, estabelecem com o rio Doce, como objeto
de saber. Metodologia: Ancorados nas contribuições teóricas de Bernard
Charlot, utilizamos como instrumento de coleta de dados o “Balanço de
Saber”. Os estudantes escreveram, individualmente, um texto contando
o que sabia sobre o meio ambiente e o rio Doce, com quem aprendeu o
que sabe, onde aprendeu, o que ainda gostaria de aprender e com quem
gostaria de aprender. As aprendizagens relatadas no texto foram tabuladas
e, para este trabalho, destacamos as aprendizagens afetivas. Resultados:
Através dos balanços, os estudantes revelaram aprendizagens afetivas.
Eles trazem memórias, inseguranças, percepções, desejos e saberes sobre
o rio Doce. Nos textos a preocupação com o estado do rio no pós-desastre
aparece. As aprendizagens afetivas dos estudantes passam pela família,
mídia televisiva, internet e outros; e em nenhum momento a escola foi
citada como fonte de aprendizagens sobre o rio. Conclusão: Os estudantes mantêm com o rio uma relação afetiva de significados e construção de
saberes. Percebemos o rio como mediador de aprendizagens, pois através
dele, da situação na qual se encontra, os estudantes defenderam a importância da sua conservação. Com o exercício da reflexão, entendemos que
somos todos mediadores dos processos de aprendizagens do outro e de nós
mesmos. Apoio: CNPq, FAPEMIG e UNIVALE/FPF.
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O rio Doce nos anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
da UNIVALE (2014-2017)
Keren Christine Marques Cupertino, Giovanni Tavares Neves, Eliene
Nery Santana Enes, Thiago Martins Santos, Maria Celeste Reis Fernandes
de Souza (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: rio Doce, pesquisa, iniciação científica.
Introdução: O município de Governador Valadares é recortado pelo rio
Doce, fonte de abastecimento de água e vida para a população. No dia 5 de
novembro de 2015, a barragem de rejeitos de Fundão, de responsabilidade
da mineradora Samarco/Vale-BHP Billiton, se rompeu despejando aproximadamente 55.000.000 m³ de rejeitos de mineração na calha do rio Doce.
O rompimento da barragem é considerado o maior desastre ambiental do
Brasil e o pior do mundo envolvendo barragens de rejeitos; esse fato tem
mobilizado estudos e produções de trabalhos em várias universidades do
País, principalmente nas federais de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Objetivo: Mapear os resumos e trabalhos sobre o rio Doce apresentados
no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE no período
2014-2017. Metodologia: Foram levantadas nos anais as publicações das
últimas quatro edições do Simpósio, que compreendem os dois encontros
realizados antes do desastre (2014 e 2015) e os dois encontros realizados
depois do desastre (2016 e 2017). As produções foram contabilizadas e
analisadas considerando a abordagem do rio Doce. Resultados: Nas quatro edições foram apresentados 1.294 trabalhos. Desse total, 45 trabalhos
versaram sobre o rio Doce, sendo 2 resumos em 2014, 4 resumos em 2015,
18 resumos em 2016, e 19 resumos e 2 trabalhos completos em 2017.
Os trabalhos apresentados em 2014 e 2015 destacam, em sua maioria, as
enchentes. Dos 39 trabalhos apresentados em 2016 e 2017, o desastre da
Samarco é tema de 34. Os resultados revelam o considerável aumento de
produções sobre o rio Doce nos anais dos encontros realizados depois do
desastre. Conclusão: O desastre intensificou a apresentação de trabalhos
acadêmicos sobre o rio Doce no Simpósio, como fruto de projetos de pesquisa desenvolvidos a partir de 2016, especialmente na UNIVALE. Sendo
assim, entendemos que o rio Doce tem se configurado como importante
objeto de estudo nessa Universidade. Apoio: CNPq, FAPEMIG e UNIVALE/FPF.
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Planejamento e gerenciamento de resíduos sólidos na escola estadual
professor Darcy Ribeiro
Diana Silva Bezerra, Bruna Coelho Fonseca, Karoliny Novaes Cândido,
Kessia Dias de Oliveira Deagostini, Sabrina Moreira Souza.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chave: resíduos, sólidos, reciclagem.
Introdução: Resíduos sólidos são todos os materiais que resultam das
atividades humanas e que muitas vezes podem ser aproveitados tanto
para reciclagem como para sua reutilização. O gerenciamento correto
do lixo, baseado na coleta seletiva e reaproveitamento, representa um tema
bastante complexo, pois envolve a mudança de valores e comportamento
da população. Objetivo: Implementação de projetos visando reduzir a geração de resíduos sólidos e o descarte inadequado dos mesmos na escola
Estadual Professor Darcy Ribeiro. Metodologia: Limpeza de uma área
que se encontrava completamente inadequada para uso, plantio de hortaliças e árvores frutíferas, simultaneamente a esse projeto foi realizada uma
gincana onde cada turma confeccionou uma caixa para descarte exclusivo
de papel. Além disso, foi requerido aos alunos que trouxessem a maior
quantidade possível de lixo eletrônico para descarte correto. Por fim uma
palestra educativa sobre resíduos sólidos foi realizada. Dessa forma, ao
longo do período em que o projeto foi implementado, realizou-se um estudo de caso, comparando a situação anterior e posterior às ações executadas. Resultados: Durante toda a realização do projeto, foram encontrados
desafios a serem enfrentados, tais como a pouca colaboração e interesse
das autoridades responsáveis pelo local, e a falta de investimento financeiro da escola em quaisquer dos trabalhos realizados. Além disso, durante a
palestra constatou-se que os alunos eram leigos em relação aos assuntos
abordados. Conclusão: A falta de conhecimento e incentivo, é um fator
agravante na geração e descarte de resíduos sólidos, e que grande parte
da população não tem consciência da importância do descarte correto e da
redução da produção de resíduos.
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O uso do desenho como ferramenta pedagógica no ensino da Educação Ambiental
Maria Cristina de Oliveira, Stephany de Oliveira Godinho, Emilly Thayrine de Pala Maciel, Renato de Souza Viana.
Faculdade Metropolitana do Vale do Aço – FAMEV
Palavras chave: Desenho, Educação Ambiental, Ensino.
Introdução: A finalidade do desenho tem sido discutido no meio acadêmico como ferramenta pedagógica para o ensino da Educação Ambiental, EA. Os Parâmetros Curriculares Nacionais abordam a EA, como tema
transversal, mas não deixa de explicitar sua finalidade na construção de
conceitos no que tange os conteúdos relacionados ao meio ambiente e
sua preservação. Neste sentido, foi implementado o chamado storyboard
ambiental, como ferramenta alternativa na formulação de conceitos necessários ao estudante em sua vivência escolar. A necessidade em chamar a
atenção do estudante e/ou atraí-los dentro dos espaços escolares, tem sido
uma constante nas escolas hoje. Destarte, a sala de aula foi usada como
espaço de criação e apresentação de atividades seguidas de legendas relacionadas aos problemas ambientais atuais, como por exemplo, desenhos
que retratassem queimadas, ambientes poluídos (água), entre outros numa
perspectiva de aprendizagem ativa e formulação de conceitos. Objetivos:
Compreender a importância do uso do desenho em estudos que arremetam
a Educação Ambiental. EA, com temas voltados à preservação do Meio
Ambiente. Metodologia: A chamada metodologia ativa de participação
foi a que norteou o trabalho. Os estudantes foram expostos aos temas que
foram ao encontro dos problemas ambientais atuais, propondo alternativas via desenhos ilustrativos seguidos de legenda. Resultados: A partir
dos temas abordados como, poluição do ar, do solo, da água, entre outros,
foi percebido melhores atitudes/posicionamentos quando da exposição de
aulas expositivas e dialogas por meio da disciplina Educação, Meio Ambiente e Educação Ambiental, EMAEA. Tais posicionamentos apontam e
demonstram a eficácia do uso do desenho para a consolidação de temas
discutidos em Educação Ambiental, EA. Conclusão: Conclui-se a partir
deste trabalho, a importância do uso do desenho e da confecção de histórias a partir de suas legendas explicativas para a preservação do meio
ambiente com enfoque na Educação Ambiental. Apoio: FAMEV.
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Conexão Ambiental: uma prática de educação ambiental escolar
Fernando Alves Fernandes; Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior;
Maria Celeste Reis Fernandes de Souza; Thiago Martins Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: coleta seletiva, educação ambiental escolar, meio ambiente, redução de consumo
Introdução: Uma forma de praticar a Educação Ambiental escolar consiste na realização de práticas pedagógicas que estimulem o contato e as
relações com a comunidade. Atividades fora da sala de aula podem ser
mais dinâmicas e, assim, proporcionar maior sensibilização e conscientização ambiental. Objetivo: Descrever as ações e resultados das atividades
do Conexão Ambiental, promovidas pelo projeto Rede Solidária Natureza Viva. Metodologia: No primeiro momento, foi visitada a Associação
dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva (Ascanavi), onde
conheceu-se todo o processo de separação dos resíduos e a rotina de trabalho dos catadores. Em seguida, o destino foi a Associação Rio Limpo, no
bairro São Paulo, onde é feito a transformação do óleo de cozinha usado
em sabão em barra. Neste momento foram discutidos a redução do consumo e a reutilização de materiais. Depois foi feito um tour às margens do
rio Doce, finalizando o evento no Farol da Ilha. Neste local promoveu-se
uma “roda de conversa” tratando-se sobre os locais visitados e sua importância para a sociedade e o meio ambiente. Discutiu-se também os problemas ambientais existentes na cidade, o que inclui a questão dos resíduos
sólidos e o desastre do rio Doce. Resultados: O projeto proporcionou aos
participantes uma experiência in loco sobre como entidades ligadas à seara
ambiental trabalham os resíduos em seu dia a dia. Através dessa atividade
os membros foram orientados acerca de qual maneira podem fazer parte
dessa corrente. Conclusão: O Conexão Ambiental visou a conscientização e sensibilização dos membros das escolas participantes da atividade a
respeito da importância de se preservar o meio ambiente. Não obstante, as
visitas contribuíram para incentivar a redução do consumo e a implantação
da coleta seletiva sustentável nas escolas, suas comunidades e na Univale.
UNIVALE. Apoio: Instituto MRV.
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Desejos de saberes de professores de escolas ribeirinhas sobre o rio
Doce
Thiago Martins Santos, Keren Christine Marques Cupertino, Giovanni Tavares Neves, Eliene Nery Santana Enes, Maria Celeste Reis Fernandes de
Souza (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: rio Doce, educação ambiental, saberes ambientais.
Introdução: O projeto de extensão “Rede Solidária Natureza Viva” tem
como objetivo construir uma rede solidária de apoio à Associação dos
Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva (ASCANAVI) visando ampliar e melhorar a coleta seletiva em Governador Valadares, cidade
atingida pelo rompimento da barragem de Fundão. Nesse sentido, o projeto promove desde 2017 um curso de Educação Ambiental (EA) para
atores diversos de escolas ribeirinhas da cidade, discutindo e incentivando
a redução do consumo, a coleta seletiva e o debate sobre o rio Doce nas
escolas. Objetivo: Analisar os desejos de saberes sobre o rio Doce de
professores participantes do curso de EA promovido pelo projeto “Rede
Solidária Natureza Viva”. Metodologia: Os desejos de saberes dos professores foram levantados em roda de conversa sobre memórias e percepções
sobre o rio Doce com os participantes do curso de EA. Resultados: Os
desejos de aprendizagens dos professores referem-se principalmente às
questões relacionadas às consequências do desastre provocado pelo rompimento da barragem de Fundão. Os docentes questionam sobre o agravamento do assoreamento do rio Doce, alterações nas populações de peixes
e se esses podem ser consumidos pelo homem, ações da Fundação Renova
para a recuperação do rio, dúvidas quanto a qualidade da água tratada
para consumo e efeitos da utilização dessa água na saúde da população
da bacia hidrográfica do rio Doce. Os professores têm muitas dúvidas a
respeito do desastre e reclamam sobre a falta de informações precisas referentes a situação. Além disso, questionam quanto ao posicionamento crítico da escola no contexto pós-desastre. Conclusão: Os resultados indicam
a necessidade de produção e compartilhamento de conhecimentos sobre
o rio Doce, especialmente sobre o desastre, envolvendo os professores,
sendo importante tratar desse tema em encontros de formação em EA para
que tais questões não sejam negligenciadas. Apoio: UNIVALE e Instituto
MRV.
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Os saberes ambientais de estudantes universitários
Wildma Mesquita Silva; Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Relação com o saber, Ensino Superior, Rio Doce, Educação Ambiental.
Introdução: A universidade possui uma importante tarefa na disseminação dos saberes ambientais. Leff (2007) destaca a importância dessa disseminação, pois, por meio deles é possível recuperar a natureza, através do
processo de significação do entorno, mobilizando mudanças sociais para
modificar as relações de produção para relações de sustentabilidade ecológica. Objetivo: Identificar os saberes ambientais descritos nos balanços
de saberes. Metodologia: A pesquisa realizada em uma abordagem qualitativa, tendo como referência 03 cursos de graduação da UNIVALE. A
coleta de dados foi realizada através de um instrumento que foi construído
a partir da adaptação do “balanço de saber”, proposto por Bernard Charlot
(2005), foram elaborados 66 balanços de saber pelos sujeitos da pesquisa.
Resultados: Nas análises dos balanços, verificamos, que as experiências
dos estudantes são marcadas com um forte componente escolar (Universidade). Os estudantes relataram os seus saberes, tais como, onde o rio Doce
nasce, sua extensão, onde deságua, quais cidades ele abastece, o que eles/
as sabem sobre as plantas e os animais, sobre o meio ambiente, citaram
disciplinas e nome de professores. Destacaram que aprenderam ao longo
de sua trajetória escolar/acadêmica. Conclusão: A Educação Ambiental
é assegurada por um conjunto de diretrizes que orientam a forma como
que ela deve ser abordada nos cursos, de acordo com as especificidades
de cada um. No ensino superior, é primordial que a educação ambiental
seja contemplada nos cursos de graduação, para que os egressos possam
atuar profissionalmente em defesa do meio ambiente. Mediante o exposto,
podemos verificar a importância dos saberes ambientais que circulam na
universidade.
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Riscos do uso das águas do rio Doce não tratas para dessedentação e
preparo de alimentos
Thamires Gabriele Macedo Silva, Carlos Alberto Dias (Orientador)
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM
Palavras-Chave: rio Doce, desastre ambiental, tratamento de água, riscos
à saúde
Introdução: Com o rompimento da barragem de Mariana ocorrida no dia
05/11/2015, foram lançados no rio Doce e no ambiente lama de rejeitos
de minério de ferro, bem como colocado em suspensão sedimentos depositados em seu leito provenientes de antigos garimpos, causando impacto
à vegetação, à ictiofauna e à população dependente deste recurso hídrico.
Objetivo: Conduzir uma reflexão sobre os riscos do uso das águas do
rio Doce não tratas para dessedentação e preparo de alimentos, devido
as concentrações de metais tóxicos ocasionadas pelo desastre ambiental.
Método: Estudo bibliográfico considerando artigos disponíveis no Portal
CAPES e relatórios técnicos de acompanhamento da qualidade das águas
do rio Doce emitidos pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM),
publicados a partir do desastre. Resultados: As coletas realizadas no período de 07/11/2015 a 07/12/2017, em 12 Estações de Monitoramento localizadas no Estado de Minas Gerais identificaram que embora em conformidade com os limites legais e abaixo do máximo da série histórica
do IGAM, os metais arsênio total, cádmio total, cromo total, níquel total
e mercúrio total aparecem em elevadas concentrações desde o início da
coleta. Foi também identificado que desde o início, os metais alumínio
dissolvido, chumbo total, ferro dissolvido, manganês total e zinco total
encontram-se acima dos limites legais de forma alarmante indicando que
o contato prolongado e o uso da água não tratada para dessedentação podem produzir danos aos seguintes sistemas e/ou órgãos: sistema nervoso
central; sistema nervoso periférico; fígado e articulações; testículos e trato
respiratório; sistema gastrointestinal e pâncreas. Conclusão: Conclui-se
que as altas concentrações de metais tóxicos encontradas nas águas do
rio Doce contraindicam seu uso, quando desprovidas de tratamento adequado. Em comunidades sem estação de tratamento é aconselhável o uso
de fontes alternativas, após ser constatado que suas águas estão livres de
contaminação. Apoio: UFVJM, UNIVALE, BICFAPEMIG; FAPEMIG
PROCESSO N.: CHE – APQ-02705-16.
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Mural informativo: uma ação para implantação da coleta seletiva no
Campus II da Univale
Guylherme Coelho Leite, Pedro Alexandre Chaves Figueiredo, Lucas Oliveira Ramos, Willer Sandro Moreira Pinas, Renata Bernardes Faria Campos (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: separação de resíduos, reciclagem, educação ambiental
Introdução: A parceria entre a Univale e a Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis Natureza Viva (Ascanavi) deu origem ao projeto
Rede Solidária Natureza Viva, cujos desdobramentos repercutiram sobre
toda a cidade de Governador Valadares.O projeto propõe a organização de
uma rede solidária da qual a equipe executora do presente trabalho participa na intensão de contribuir para a sensibilização da comunidade acadêmica acerca da importância da separação dos resíduos e sua reciclagem. Objetivo: Este trabalho teve por objetivo contribuir para a conscientização
da comunidade acadêmica da Univale acerca da forma correta de separar
resíduos potencializando ações de reciclagem dos mesmos. Metodologia:
O trabalho teve início com um estudo teórico sobre educação ambiental e
a partir daí os alunos propuseram a construção de um mural informativo o
qual mostrava quais tipos de resíduos devem ser colocados no coletor para
“lixo seco” (papel, plástico, vidro, metais, etc.) e quais devem ser destinados para o coletor de “lixo úmido” (resíduos orgânicos e não recicláveis).
Resultados: O mural foi exposto no Bloco ED2 do Campus II da Univale
permanecendo do final do primeiro semestre até o final do segundo semestre do ano de 2017.Relatos de membros do corpo técnico administrativo
e dos corpos discente e docente evidenciam que o mural cumpriu com o
objetivo proposto pois os ajudou a entender como separar os resíduos, não
só da Univale, mas também de suas residências. Entretanto, importa entender que esta ação pontual não é suficiente para a mudança de atitude e
adesão da maior parte da comunidade acadêmica. Conclusão: O presente
trabalho conseguiu alcançar o objetivo de produção de um mural informativo, mas a implantação da coleta seletiva nos campi da Univale demanda
ações contínuas e integradas dos diversos setores da universidade. Apoio:
UNIVALE e Rede Solidária Natureza Viva.
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Restauração de nascentes: o estado do conhecimento
Nájela Priscila dos Santos Moreira, Renata Bernardes Faria Campos
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: estado da arte, nascente, restauração, interdisciplinaridade, território
Introdução: A busca pelo denominado “estado da arte” ou “estado do conhecimento”, se propõe a mapear e discutir uma certa produção acadêmica
em diferentes campos do conhecimento, verificando de que formas e em
que condições têm sido produzidas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos
e de seminários. Com essa perspectiva, foi eleito o tema recuperação de
nascentes. Objetivos: Esquadrinhar o avanço da produção acadêmica sobre nascentes, e como a restauração e manutenção desse recurso natural
têm sido investigadas, compreendidas e tuteladas por pesquisadores de diferentes áreas de atuação. Metodologia: A pesquisa é qualitativa, com característica exploratório-descritiva, sendo fundamentada em levantamento
bibliográfico realizado no Portal de Periódicos da CAPES, cujo filtro temporal contemplou trabalhos publicados entre 2008 a 2017. Resultados:
Revelam uma nítida preocupação com a manutenção dos recursos hídricos, tanto na legislação brasileira como na educação, na ecologia, geomorfologia, na história ou mesmo nas pesquisas científicas com recorte em
cidades, regiões ou estados do Brasil. Contudo, no que tange às nascentes,
existem lacunas na tutela legislativa, que dificultam e até impossibilitam a
aplicação prática de mecanismos de proteção. Conclusão: Há necessidade
da interdisciplinaridade, relacionando de forma interdependente a diversidade de conhecimento científico do tema, e assim, aproximar a legislação
da realidade prática das nascentes, valorizando as particularidades de cada
território. Apoio: CAPES.
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Educação ambiental como atividade promotora da erradicação de
endoparasitoses
Rodolfo Fernandes Aredes, Lourranny Gomes Pena Almeida, Lucca Ferrari Poggiali, Mônica Maria de Almeida (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Parasitoses, água, saneamento, educação ambiental
Introdução: O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ainda assim, observamos, no
Brasil, condições precárias que potencializam a prevalência de parasitoses. A perpetuação deste ciclo vicioso é mantida, seja pela ausência de
saneamento básico seja por atitudes de parte da população. A criação de
políticas públicas, voltadas para a educação ambiental, é necessária e o conhecimento da educação ambiental com foco nas parasitoses pode ser uma
estratégia que busca incentivar a população a adquirir hábitos saudáveis.
Objetivo: Avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre a relação
entre prevalência de parasitoses e educação ambiental. Metodologia: O
trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas nas bases
de dados Pubmed, Scielo e Google. Resultados: Relatório publicado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2006, que trata da prevenção
das doenças relacionadas ao meio ambiente, destaca que ao menos 24%
dos agravos à saúde e 23% das mortes prematuras no planeta ocorrem
em razão de fatores de risco ambiental oriundos da modificação do meio
ambiente. A dificuldade de acesso ao saneamento básico e a falta de programas de educação sanitária para a população mais carente, intensificam
a ocorrência de parasitoses, como ascaridíase, ancilostomíase, amebíase
e giardíase. Essas doenças, muitas vezes, são subestimadas pelos profissionais de saúde, porém, a morbidade a elas associada é significativa, tais
como: náuseas, vômitos, síndrome da má absorção, diarreia, perda de peso
e anemia, e compromete o desempenho intelectual. Conclusão: A Educação ambiental no controle das parasitoses intestinais tem se mostrado
uma estratégia com baixo custo, capaz de atingir resultados significativos
e duradouros. Além disso, é necessário compartilhar a construção de um
ideário em saúde ambiental, entendendo que cuidar da saúde pública não
é só uma questão de direito ou dever, e sim de cidadania.
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Perspectivas de análise sobre o desastre ambiental provocado pelo
rompimento da barragem de Mariana, disponíveis na literatura
Thamires Gabriele Macedo Silva, Carlos Alberto Dias (Orientador)
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UNIVALE
Palavras-Chave: Samarco, desastre ambiental, rio Doce, qualidade da
água
Introdução: Ultrapassando efeitos imediatos sobre o ambiente e qualidade
da água do rio Doce, o desastre ambiental provocado pela Samarco no ano
de 2015 suscitou análises sob diversas perspectivas em conformidade com
áreas do conhecimento. Objetivo: Descrever perspectivas de análise sobre
o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana, disponíveis na literatura. Método: Revisão de literatura fundamentada
em artigos disponíveis no Portal CAPES e Google Acadêmico. Com o
descritor “Desastre no rio Doce” foram encontradas 59 publicações sendo
incluídas 15 neste estudo. Resultados: O desastre de Mariana tem sido
abordado sob diversas perspectivas. A midiática busca atrair e sensibilizar
a audiência com divulgação abusiva dos impactos da tragédia e indicação
dos possíveis responsáveis. A jurídica se centra na responsabilidade civil
da Samarco quanto a ações trabalhistas e reparação de danos a funcionários e terceiros, bem como na responsabilidade penal da pessoa jurídica
por crimes ambientais. A política pública aborda a hipótese de que o poder
público é descoordenado e ineficiente por não normatizar o processo de
garantia dos direitos dos cidadãos. A gestão ambiental clama por maior
aporte de investimentos nos órgãos ambientais, enriquecendo-os com ferramentas, estruturas e capital humano para plena realização da função de
gerir o ambiente. A técnica avalia os efeitos em longo prazo sobre o solo
impactado, biota aquática do rio Doce e ambiente costeiro e os diferentes
níveis de toxicidade com impactos sobre a qualidade das águas. A ética,
fala do extermínio de um povoado e seu fazer, aniquilado da história e da
cultura. Conclusão: Os danos causados ao meio ambiente e às populações
atingidas não estão totalmente identificados. Apesar de impossível efetiva
reparação, deve-se considerar cada perspectiva de análise como um saber
que somado a outros saberes se torne possível evitar novas ocorrências.
Apoio: UFVJM, UNIVALE, BICFAPEMIG; FAPEMIG PROCESSO N.:
CHE – APQ-02705-16.
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Desejos de aprendizagens sobre o rio Doce de estudantes em tempo
integral
Giovanni Tavares Neves, Keren Christine Marques Cupertino, Eliene
Nery Santana Enes, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Thiago Martins Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: relação com o saber; rio Doce; educação ambiental escolar
Introdução: Este trabalho é fruto de uma pesquisa que busca compreender as relações que estudantes dos anos finais do ensino fundamental, em
tempo integral, matriculados na Rede Municipal de Ensino de Governador
Valadares, estabelecem com o rio Doce, como objeto de saber. Objetivo:
Analisar os desejos de aprendizagens sobre o rio Doce de estudantes da
escola em tempo integral. Metodologia: Consistiu na aplicação do balanço de saber, instrumento adaptado a partir da proposta de Bernard Charlot,
no qual os estudantes foram convidados a relatar, pela elaboração de um
texto, o que eles aprenderam durante a vida sobre o meio ambiente e o
rio Doce e o que gostariam de ainda aprender. Os dados foram coletados
em seis escolas dessa rede, sendo duas situadas em bairros ribeirinhos,
duas em bairros afastados do rio e duas escolas do campo, entre novembro de 2016 e maio de 2018. Resultados: As aprendizagens desejadas
referem-se, em sua maioria, a conhecimentos sobre a recuperação do rio,
tratamento e captação de água, impactos do desastre, qualidade da água
bruta e tratada, os antecedentes e causas do desastre, além de outros conhecimentos gerais sobre o rio. Percebemos que o desastre se configura
como componente da relação que os estudantes estabelecem hoje com o
rio. Observamos também que, em uma escola do campo, cujo distrito não
é cortado pelo rio Doce, o interesse pelo desastre não se manifesta com a
mesma intensidade, mostrando que a experiência do desastre gerou uma
demanda de saberes específica para os moradores da cidade. Conclusão:
Consideramos que os estudantes desejam ampliar seus conhecimentos sobre o rio Doce e o meio ambiente, fazendo-se necessário o trabalho desse
tema nas salas de aula, visando fomentar o debate, o olhar crítico e a atuação cidadã dos estudantes na defesa do rio Doce, em uma perspectiva de
educação ambiental política. Apoio: CNPq, FAPEMIG e UNIVALE/FPF.
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Fontes de conteúdo sobre o rio Doce para educação ambiental escolar
Giovanni Tavares Neves, Keren Christine Marques Cupertino, Eliene
Nery Santana Enes, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Thiago Martins Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: saberes ambientais, rio Doce, educação ambiental escolar.
Introdução: O rompimento da barragem de Fundão atingiu significativamente a população de Governador Valadares, demandando a produção
de conhecimentos que auxiliem a compreensão do desastre desencadeado
no rio Doce. Nesse contexto, a Educação Ambiental (EA) pode comparecer como mobilizadora na produção, consumo e circulação de saberes nas
escolas, favorecendo o debate, pesquisa e conscientização ambiental de
estudantes. Objetivo: Levantar fontes de conteúdo que possam subsidiar
o trabalho de EA escolar sobre o rio Doce. Metodologia: Levantamento e
análise de conteúdo sobre o desastre no rio Doce em portais do ministério
público, órgãos ambientais e universidades federais de Minas Gerais e Espírito Santo, além do repositório Acervo Rio Doce. As buscas foram feitas
no período de novembro de 2016 a junho de 2018, considerando as palavras-chave: rio Doce; bacia hidrográfica do rio Doce; desastre ambiental;
Samarco; barragem de rejeitos de Fundão; e Mariana. Resultados: Foram
encontrados documentos que, de forma geral, abordam sobre os conflitos
e impactos socioambientais desencadeados, as incertezas sobre o futuro
do rio e a necessidade de adoção de medidas reparatórias. Observou-se
que grupos de pesquisas, das áreas de ciências humanas e sociais, têm produzido conhecimentos sobre o desastre, auxiliando no entendimento do
ocorrido e na formação política das comunidades atingidas. Os trabalhos
por eles desenvolvidos revelam que os impactos ainda não foram solucionados e que várias ações mitigatórias não foram implantadas, ressaltando
a necessidade de manter vivo esse assunto. Conclusão: As publicações
encontradas são fontes de informações que podem ser úteis para a promoção dessa pauta em sala de aula. É importante que a escola trate dessa problemática local, adotando uma perspectiva de EA política, contribuindo
para ampliar o olhar crítico dos estudantes sobre o contexto em que estão
inseridos. Apoio: CNPq, FAPEMIG e UNIVALE/FPF.
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Educação Ambiental para a redução do consumo e coleta seletiva na
escola
Fernando Alves Fernandes; Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior;
Maria Celeste Reis Fernandes de Souza; Thiago Martins Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: coleta seletiva, educação ambiental escolar, redução do
consumo
Introdução: A Educação Ambiental (EA) pode ser praticada nos diversos
espaços da sociedade, inclusive em universidades e escolas. A parceria
entre instituições educacionais e coletivos que atuam na conservação do
meio ambiente pode tornar o trabalho de EA escolar mais frutífero. Nesse
sentido, o projeto de extensão Rede Solidária Natureza Viva, em parceria com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza
Viva (ASCANAVI), oportunizou um curso de EA a nove escolas ribeirinhas de Governador Valadares/MG, visando a redução do consumo e a
implantação da coleta seletiva nessas instituições. Objetivo: Descrever as
ações e resultados do curso de EA promovido pelo projeto Rede Solidária
Natureza Viva. Metodologia: O curso foi estruturado em dois momentos
formativos, articulados entre si: Tempo Universidade – destinado às atividades formativas na UNIVALE; e Tempo Escola/Comunidade – para o desencadeamento das ações propostas e discutidas no Tempo Universidade.
Envolveu estudantes, professores, pessoal de serviços gerais e gestores de
nove escolas, totalizando 71 pessoas que constituíram elos entre a Universidade e as escolas/comunidades. Resultados: O curso promoveu a ampliação de saberes sobre redução do consumo, coleta seletiva e o rio Doce.
As visitas da Conexão Ambiental oportunizaram conhecimentos sobre a
rotina no galpão da ASCANAVI, que envolve a coleta, triagem e comercialização de materiais recicláveis, e a conscientização da comunidade do
entorno das escolas, por meio de passeatas e distribuição de materiais educativos. Em todas as escolas foi implantada a coleta seletiva, com a doação
de coletores feita pelo projeto, e criada a rede de apoio à ASCANAVI.
Conclusão: O curso possibilitou a conscientização ambiental dos participantes e reforçou o compromisso das escolas com a promoção de uma EA
cidadã, comprometida com a transformação da realidade socioambiental
do seu interior e entorno. Apoio: UNIVALE e Instituto MRV.
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Utilização do papel na universidade.
Sâmara Aparecida Miranda Dias, Enzo Henriquede Oliveira e Silva, Pedro
Henrique Camelo, Raphael José Bossanelli Filho, Stênio Plínio dos Reis
Tomé, Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Educação ambiental, Reciclagem, Reutilização, Papel.
Introdução: A educação ambiental é uma das mais importantes exigências
educacionais contemporâneas não só no Brasil, mas também no mundo.A
ideia de reciclar vem de transformar, ou seja, colocar o material em outro
ciclo de transformação renová-lo para que ele possa ter uma nova utilidade, por outro lado a reciclagem não diminui a importância da redução de
consumo e reaproveitamento dos materiais, contribuindo para a redução
na produção de resíduos. Objetivos: Propor aos alunos e a comunidade
acadêmica da UNIVALE um projeto de Educação Ambiental, que visa a
conscientização para a redução do consumo e estimular o reaproveitamento e a reciclagem de papel. Metodologia: Foi realizado um levantamento
bibliográfico e pesquisas nas gráficas e copiadoras localizadas no campus
da UNIVALE e em seu entorno. Questionou-se acerca da quantidade de
papel utilizado mensalmente, sobre a procura por papel reciclado e seu
reaproveitamento para a impressão. Na área de convivência da UNIVALE
foi construído um mural que abordou informações sobre variados tipos
de papeis e sua fabricação. Resultados: Cada copiadora, em média, utiliza cerca de vinte mil folhas de papel A4 e que não há procura por papel
reciclado. Apenas uma pequena parcela dos professores e estudantes reutilizam a outra face do papel que estão de posse. Conclusão: A procura
por papeis reciclados é pequena e por isso causa preocupação pois seu
processo de fabricação demanda grande quantidade de matéria prima e
gasto de energia. Os compostos químicos utilizados para a digestão e branqueamento da celulose também implicam na utilização e produção de uma
série de poluentes. Dessa forma, são necessárias mudanças de hábitos e
comportamento sobre a utilização do papel por toda a comunidade acadêmica, incluindo professores e discentes. Apoio: Rede Solidária Natureza
Viva, UNIVALE.
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Meio ambiente sustentável em uma sociedade capitalista
Jonathan Eduardo Pires Da Silva Vale
Palavra Chave – Desenvolvimento, Sustentabilidade, Capitalismo
Introdução: O capitalismo surgiu no século XV na transição da idade
média para a idade moderna, com o fim do sistema feudal e o surgimento
da burguesia. Com a finalidade de se criar um sistema econômico com a
propriedade privada e o acumulo de capital, o capitalismo veio crescendo desde então e com ascensão muito grande nos territórios continentais
pelo mundo. Porém com a ideia de lucro continuo, cada vez mais ia se
acabando com as matérias primas e com o meio ambiente, então surgiram
algumas convenções para proteção desse meio ambiente, surgiu então à
ideia de desenvolvimento sustentável em um mundo capitalista. Objetivo:
Identificar a importância do desenvolvimento sustentável para o meio ambiente e para o Próprio capitalismo. Metodologia: A metodologia adotada
se dá através de revisão bibliográfica, realizada de forma crítica e dedutiva, para a pesquisa foram utilizados livros, artigos científicos, citações.
Resultados: A tutela ambiental é discussão atual e constante nos diversos
âmbitos jurisdicionais. É notória a preocupação das nações e das organizações mundiais em estabelecer parâmetros ambientais que tem por objetivo
diminuir os impactos da atividade humana no meio ambiente visando o
desenvolvimento sustentável, bem como a necessidade de se discutir de
forma sistemática soluções comuns de preservação. Grandes encontros
de chefes de Estados e de organizações foram realizados, destacando-se
o Rio-92, e a Conferencia Mundial do Desenvolvimento Sustentável em
2002. Conclusão: O meio ambiente sustentável é de suma importância
para o próprio capitalismo, pois a pratica de usar as matérias primas ambientais sem preservar para as próximas gerações, poderiam trazer um colapso ambiental. Do que valeria a propriedade privada e o acumulo de
capital se não houver vida? Desenvolvimento sustentável é a ideia mais
segura de manter o equilíbrio entre meio ambiente e sociedade. Apoio:
UNIVALE
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Escola em saída: práticas educativas que aproximam comunidades
Andrea Cecília Moreno, Karla Nascimento de Almeida (Orientador).
Universidade do Vale do Rio Doce-UNIVALE
Palavras-chave: Gestão Democrática. Práticas Educativas. Função Social
da Escola. Multidisciplinaridade.
Introdução: O trabalho do pedagogo na gestão escolar contempla, além
das atividades administrativas, a criação de projetos que aproximam a escola da comunidade e enriquecem, não só a formação humana dos alunos
e dos professores potencializando suas habilidades sociais, mas também
beneficiam a comunidade por meio de ações que objetivam a transformação social através da educação. Objetivo: Refletir sobre a função social
da escola em diálogo com o relato de experiência vivenciada no estágio
supervisionado em Gestão Educacional durante a graduação em Pedagogia na Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, de cunho
qualitativo, e teve como principais referenciais teóricos Libâneo (2004),
Hora (2006), Luck (2009), Freire (2016) e Lima (2017). Resultados: O
desafio de gerir e articular o projeto de intervenção deixou claro que é
fundamental que o gestor esteja aberto e disponível para trocar e discutir
as ideias com a comunidade escolar, estudantes, professores, famílias e os
parceiros da escola. Conclusões: Mesmo que os frutos da intervenção tenham sido positivos, entende-se que ainda muito pouco é feito nessa área e
que é necessário crescer na criatividade e estudos para pensar essa relação
entre a escola e a comunidade de uma maneira mais eficiente. Conclui-se
que para que exista, de fato, uma escola em saída precisa-se da clareza da
importância da função social da escola como mediadora não só de conhecimentos, mas viabilizadora de transformações sociais. E para isso, é necessário gestar e gerir projetos além dos muros da escola e que promovam
parcerias capazes de pensar e buscar caminhos que aproximem a escola da
comunidade.
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A Realidade das instalações Prediais da Educação do Campo: análise
de uma comunidade do Vale do Jequitinhonha
Andréia Antunes Araújo Alves; Samara Alves Avanzi; Eliana Marcolino
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Educação-pública, saúde, comunicação, território, Vale
do Jequitinhonha
Introdução: A partir da análise da educação como um direito inalienável dos indivíduos, imprescindível para o pleno exercício da cidadania,
beneficiando a todos que fazem parte de determinado grupo comunitário, como reflexo da harmonia entre os fatores que envolvem o bem-estar
social de uma comunidade. Os usuários dos espaços das edificações de
ensino passam em média, um terço do seu dia no interior das escolas, e é
devido a esse fato a importância da qualidade da configuração física desses ambientes, que deve oferecer segurança, conforto e acessibilidade aos
seus usuários. Objetivo: Analisar a realidade das instalações prediais de
escolas rurais da região do Vale do Jequitinhonha. Metodologia: Trata-se
de estudo bibliográfico, utilizando o Google Acadêmico, livros e o portal
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) utilizando unitermos relacionados com a temática aqui levantado,
além das experiências em escolas rurais na região do Vale do Jequitinhonha, território carente de políticas públicas educacionais. Resultados: Ao
longo de décadas esses sujeitos sofrem com uma política de desigualdade
que permeia uma série de problemas, principalmente no setor educacional,
que é algo que chama muita atenção para uma perspectiva de futuro para
jovens que moram nessa comunidade. Esse é um desafio encontrado pelos
moradores do campo, uma vez que, existem muitas barreiras no que diz
respeito qualidade na educação rural, a começar pelas instalações sanitárias prediais das escolas rurais. Conclusão: Os achados dessa pesquisa,
aponta que a educação no campo tem apresentado demandas que não estão
sendo sanadas, ficando evidente as condições precárias de algumas escolas, em alguns casos ver-se a evasão escolar e pouco acesso do educando
com a escola, o que tender afasta-lo do ambiente escolar. Apoio: CAPES.
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A inserção de discentes de enfermagem em sala de aula como facilitadores de conhecimento.
Rafaelle Teixeira de Oliveira; Nara Júlia Mendes Ozório; Ana Paula Almeida Neder Issa Campanha (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Educador, Enfermagem, Educação em Saúde
Introdução: A participação dos acadêmicos de enfermagem na atuação
como sujeitos no processo de formação de recursos humanos é importante
dentro do âmbito de sua formação profissional, visando à integração permanente da educação e da saúde. Portanto é incentivado e faz parte, da
grade disciplinar do módulo Ciência e Educação em Saúde I, a inserção do
acadêmico em sala de aula como educador. Objetivo: Relatar a vivencia
das acadêmicas de enfermagem como educadoras de estudantes de Magistério na Escola Estadual Diocesano de Governador Valadares. Metodologia: Relato de experiência da inserção de acadêmicos do 5º período de
enfermagem em salas de aula como educadoras. Resultados: Acadêmicos
do quinto período de Enfermagem no ano de 2018.1 da UNIVALE foram
separados em grupos para a realização da proposta no conteúdo no grupo
temático de Integração Educação em Saúde I, em que através de aulas
para magistrandos seriam abordados temas escolhidos pela turma. Os temas escolhidos pelas mesmas foram Primeiros Socorros e Vacinação e
Uso correto de medicamentos; tal conteúdo foi abordado através de aulas
expositivas com apresentações de slides, roda de conversa, demonstração
das técnicas que devem ser aplicadas e cuidados a serem realizados. Após
a apresentação foi avaliado o interesse sobre os assuntos ministrados, além
de reconhecerem a importância de estarem capazes a atuar no primeiro
atendimento, evitando possíveis complicações nas vítimas. Conclusão: A
oportunidade de praticar o que nos é ensinado em sala de aula nos permitiu ampliar as habilidades como educador, nos tornando facilitadores de
conhecimento e possibilitando exercer a promoção da saúde em territórios
diversos, proporcionando as magistrandas, que terão contato direto com
seus educandos, a lidar com as adversidades em ambiente escolar. Apoio:
UNIVALE. Escola Estadual Diocesano.
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A contribuição de Juarez Dayrell para o estudo interdisciplinar sobre a juventude.
Michele Silva Maurer, Girlene Lopes de Oliveira Lourenço, Rafael de Oliveira Alves, Maria Terezinha Bretas Vilarino (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Juventude, Estudos Territoriais, Juarez Dayrell.
Introdução:A partir da reflexão sobre a escola e a política de educação
para jovens e adultos, somos levados a definir juventude, uma categoria
complexa, objeto de diversos campos disciplinares. A Sociologia da Juventude fornece grande referencial para a compreensão das juventudes,
e neste artigo destacamos a os trabalhos de Juarez Dayrell, que em suas
obras, aborda também os conceitos de espaço e tempo, desenvolvendo
uma perspectiva favorável à interdisciplinaridade. Objetivo: Identificar
os principais conceitos utilizados por Juarez Dayrell nas suas produções
sobre a juventude que corroborem com a abordagem territorial. Metodologia: Revisão bibliográfica de obras de autoria de Juarez Dayrell, publicadas entre os anos de 1996 e 2016, através do mapeamento dos conceitos
utilizados em capítulos de livros e artigos que versam sobre juventude.
Resultados: Ao desenvolver suas análises, o autor faz referência aos espaços de sociabilidade e aos lugares sociais ocupados pelos sujeitos jovens,
numa abordagem sociológica articulada com os conceitos geográficos.
Também desenvolve a categoria projeto de vida, que possibilita a reflexão
sobre o tempo e percepção que os jovens têm sobre este fenômeno. Conclusão: Numa conexão entre as categorias espaço de sociabilidade, lugar
social e projeto de vida, Dayrell possibilita uma compreensão de trajetória, envolvendo espaços de experimentação e as margens de escolha na
constante elaboração de projetos de vida desses sujeitos. A compreensão
da condição juvenil na perspectiva de configuração histórica, com a complexidade delineada nas obras de Dayrell, apresenta-se como grande contribuição nas análises sobre juventude numa abordagem territorial. Apoio:
CAPES. UNIVALE. UFPA.
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Território, juventude e educação: um estudo das produções científicas dos últimos anos (2008-2017)
Michele Silva Maurer, Girlene Lopes de Oliveira Lourenço, Rafael de Oliveira Alves, Maria Terezinha Bretas Vilarino (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - Univale
Palavras-chave: Território, Juventude, Educação.
Introdução: Para compreender o papel da educação na sociedade atual,
precisamos conhecer os jovens que transitam nesses territórios, suas expectativas, limites e possibilidades. Faz-se necessário problematizar a realidade dos sujeitos, seu universo vocabular e seus modos de vida, para
que a partir de sua compreensão, seja possível identificar as relações que
os jovens estabelecem entre si e com os espaços educativos. Objetivo:
Identificar as principais abordagens sobre as categorias território, juventude e educação nas publicações cientificas nos últimos anos. Metodologia: Trata-se de um estado da arte produzido a partir dos descritores
territorialidade, juventude e educação, que reuniu publicações de artigos
entre os anos de 2008 e 2017, em busca realizada na plataforma Periódicos
CAPES(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
A busca resultou em 177 artigos, e foram selecionados 17 trabalhos em
português, cujas discussões envolviam as categorias educação ou juventude. Resultados: Os artigos chamaram a atenção para a pluralidade que
o conceito juventude envolve, destacando a necessidade múltiplos olhares
que abarquem as diferentes culturas juvenis, bem como para a compreensão da juventude como condição e da dimensão simbólica que a constitui. A abordagem territorial é proposta como possibilidade de reflexão
sobre a construção de identidades e do próprio lugar. O território escolar
é marcado por tensões, permanências, negociações por espaço, tanto entre
distintas culturas juvenis como entre os grupos geracionais. Conclusão:
A abordagem territorial na análise deste contexto, possibilita a visão de
processos, identidades e relações que se sobrepõem, possibilitando uma
compreensão da dinâmica de continuidade e descontinuidade dos processos sociais. Também possibilita abordar a complexidade de experiências e
significados presentes nas trajetórias de jovens estudantes, possibilitando
uma análise que ultrapassa os campos disciplinares. Apoio: CAPES. UNIVALE. UFPA
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Competências do gestor escolar
Priscila de Menezes Generoso, Andressa Cristina Soares, Thiago Pantaleão Boeke, Lorena de Sales, Maria Luíza Moura, Eliene Nery Santana
Enes (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: educação, competências, gestão escolar.
Introdução: Na escola, o gestor é o responsável pela organização e administração de todos que nela atuam, de modo a promover resultados de
aprendizagens e formação dos alunos. Cabe ao gestor escolar, compreender os aspectos e dimensões que envolvem a educação, como: seus fundamentos, diretrizes e princípios propostos pela teoria educacional e legislação, entre outros. O gestor traz consigo competências e habilidades
que influenciam positivamente no processo educacional e é, a partir desse
profissional, que os demais buscam orientação para o processo de administração e processos evolutivos da aprendizagem, cujo foco principal é o
aluno. Objetivo: Identificar as competências do gestor escolar. Metodologia: Utilizou-se os textos dos autores que estudam e discutem a temática
da gestão escolar, como: Dimensões de gestão escolar e suas competências
de Heloísa Lück e Gestão da educação escolar de Luiz Fernandes Dourado. Resultados: Como resultados iniciais em nossa revisão bibliográfica,
os autores destacam que o diretor escolar é o principal orientador dentro
da escola, compete a ele zelar pela instituição, gerindo a dinâmica cultural
da escola com boa liderança, fundamentando-se nas leis, diretrizes e políticas educacionais públicas. Ainda planeja e organiza o trabalho escolar,
monitora e avalia os resultados durante a aprendizagem. Seu projeto político-pedagógico transcende os muros da escola direcionando suas ações
também as famílias fomentando o sentido de visão social. Conclusão:
Entende-se que as competências de um gestor escolar vão além das atividades burocráticas, ele é desafiado no dia a dia, a promover o entendimento do papel de todos perante a educação a coordenar a comunidade escolar,
compartilhando sua visão com os demais profissionais, apoiando-se em
fundamentos legais, planejando novas ações, monitorando e avaliando os
resultados para a formação e aprendizagem dos alunos.
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Formação continuada para avaliação no ensino superior
Luciene Ribeiro Batista Lima, Karine Keily Rangel Teixeira, Wildma
Mesquita Silva
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Ensino Superior, avaliação, ensino-aprendizagem
Introdução: Avaliar é um procedimento crítico, pois perpassa pelo processo ascensional da aprendizagem e do desenvolvimento, pelos objetivos estabelecidos e pelo domínio de conhecimentos e técnicas adequadas.
Tornando-se uma metodologia contínua, integrativa e inclusiva, capaz de
localizar as deficiências e utilizar os resultados para promover mudanças
e reformulações. No Ensino Superior, essa prática pedagógica traz outros
desafios e exigências, visto que os docentes não recebem formação específica para atuarem no Ensino Superior e por isso, constroem sua prática
e saberes baseados nas experiências que tiveram em suas graduações e na
sua vivência profissional. Diante disso, reproduzem exclusivamente uma
avaliação que se objetiva nos aspectos quantitativos e classificatórios onde
se prioriza a mensuração do conhecimento a partir de notas. No setor de
Gestão Pedagógica que presta suporte didático-metodológico aos docentes, buscamos sempre refletir sobre esse importante instrumento, propondo discussões e estudos sobre a função da avaliação, e como os docentes
se preparam para as atividades avaliativas, quais estratégias podem ser
utilizadas, as relações entre avaliação e aprendizagem e como esse instrumento pode ser utilizado para a tomada de decisões e novos rumos.
Objetivo: Analisar o processo avaliativo adotado por um curso de graduação. Metodologia: Relato de experiências de atendimentos realizados
a um curso da área da saúde pelo setor de Gestão Pedagógica da Univale,
adotando como base a revisão bibliográfica e observações realizadas no
contexto do ensino universitário. Resultados: Mediante atendimento aos
docentes e discentes, percebeu-se que a avaliação consistia na etapa final
do processo ensino-aprendizagem, na função somativa e na utilização de
um conjunto limitado de práticas avaliativas, restringindo-se à prova escrita. Conclusão: O estudo demonstrou que no curso prevalece o modelo
tradicional de avaliação, que concentra o aspecto classificatório, o qual
a medição do aprendizado é limitada por memorização das informações.
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A relação entre o meio social e a educação segundo Bernard Lahire.
Silmara de Souza, Adnéia Barbosa, Caroline Moreira, Larissa Miranda,
Lorrane Rodrigues Gonçalves, Silmara de Souza, Edmarcius Carvalho
Novaes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: educação, meio social, Bernard Lahire
Introdução: Bernard Lahire nos apresenta duas categorias de análise: sociologia à escala individual e social individualizado; que não objetivam
ser exclusivas, mas buscam metodologias mais eficazes para captar a pluralidade das lógicas da ação. Para Lahire, os atores não são observados
empiricamente nas incorporações sociais. Tanto no seu uso para entendimento sistemático da complexidade social e na generalização dos atores
individualizados, produz-se uma generalização de teorias. Assim é o foco
de estudo compreender como os indivíduos mobilizam seus patrimônios
de disposições em esquemas, conforme a pluralidade de contexto, que
servem como molas de suas ações. Objetivo: Compreender se a relação
entre educação e o meio social interfere no desenvolvimento dos alunos.
Metodologia: Utilizou-se a revisão bibliográfica, a partir das discussões
de Bernard Lahire (2005). Resultados: Bernard Lahire defende que a
educação vem do ambiente social, dos obstáculos aos sucessos. O fato
de que ela seja diferente conforme o meio é um dado comum à todas as
sociedades desiguais. Um aluno não consegue sair sozinho de suas dificuldades de aprendizagem, pois as influências externas são fundamentais.
Conclusão: É fundamental compreender uma nova mudança de olhar e
estudar o social individualizado, ou seja, o social refratado num corpo
individual que tem a particularidade de atravessar instituições, grupos,
campos de forças de lutas ou cenas diferentes, enxergar a realidade social
na sua forma incorporada interiorizada, para que assim o aluno não seja
fardado ao fracasso.
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Os conceitos de singular plural e múltiplas inscrições contextuais da
ação de Bernard Lahire e a educação
Marlene Keuri, Hillary Neto, Imoyra Rodrigues e Mayra Lopes, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: indivíduo, singular plural, Bernard Lahire.
Introdução: No artigo “Patrimônios Individuais de disposições para uma
sociologia à escala individual”, de Bernard Lahire trabalha com várias
categorias, dentre elas “O singular plural”, que discute o paradoxo do ser
humano ser fruto de uma pluralidade de estímulos e ao mesmo tempo, ser
dono de uma singularidade, levando a refletir sobre a forma que a sociologia por vezes parece gostar das divergências, sendo que o que realmente
importa, são as condições sociohistóricas que o constituíram. Já em “As
múltiplas inscrições contextuais da ação”, o autor propõe seu método para
apreensão da pluralidade interna do indivíduo, que consiste na reprodução
direta ou indireta da variação de seu comportamento, com a intenção de
medir o quanto pode ser transferido ou não de uma situação para outra.
Objetivo: Refletir sobre a relevância deste estudo de Bernard Lahire para
a vivência escolar do professor com os alunos. Metodologia: Trata-se de
uma revisão bibliográfica do artigo “Patrimônios Individuais de disposições para uma sociologia à escala individual” (2005), de Bernard Lahire.
Resultados: Ao partir do ponto de vista proposto por Bernard Lahire, o
professor será capaz de construir uma visão mais individualizada do sujeito que trilha o caminho do saber com ele e poderá estabelecer uma relação
mais consistente, com planos de trabalho e metas que serão mais tangíveis,
pois o educador não esperará de seus educandos resultados iguais, pois
terá consciência de que possuem conteúdos sócio históricos diferentes e
reagirão de forma diferentes a estímulos semelhantes. Conclusão: Conclui-se que o sociólogo traz uma grande contribuição à área da educação
quando nos leva a perceber a importância de se estudar/conhecer o aluno e
viver o processo de ensino-aprendizagem de forma individualizada, ciente
de que cada indivíduo reage de forma diferente ao que lhe é exposto e que
há mais de uma interpretação correta para a mesma questão.
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Implantação do SISU: democratização do ensino superior público e
migração estudantil.
Renato Conrado Lopes, Renato de Castro Martins, Eunice Maria Nazarethe
Nonato (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: SISU, democratização, migração.
Introdução: O Ministério da Educação - MEC, em 2009, apresentou
uma reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Essa
reformulação possibilitou a utilização da nota alcançada no exame como
critério na seleção de candidatos para o ingresso nas instituições públicas
de educação superior. Para isto, o MEC implantou o Sistema de Seleção
Unificada - SISU, que é o sistema informatizado no qual as instituições
públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do
Enem. As principais vantagens desta implantação, apontadas pelo MEC,
são: ampliar a democratização do acesso ao ensino superior, e possibilitar
uma maior mobilidade acadêmica. Objetivos: Analisar o que de fato
significa a democratização do acesso ao ensino superior público, e verificar
quais são os aspectos inerentes à mobilidade acadêmica ou migração
estudantil. Metodologia: Estudo do tipo qualitativo, através de revisão
bibliográfica, e da análise de dados e informações coletadas em portais
do MEC e INEP, sites, periódicos, artigos, dissertações, etc. Resultados:
A democratização do acesso ao ensino superior público está intimamente
atrelada à expansão das vagas nas instituições públicas de ensino superior
e à implementação de políticas públicas através de ações afirmativas,
como por exemplo, as cotas de ingresso. Com a implantação do SISU,
somada aos fatores descritos anteriormente, evidencia-se um quantitativo
expressivo de estudantes que migram para as diversas regiões do país
com a finalidade de cursarem a graduação em uma instituição pública.
Conclusão: Apesar de estas novas políticas educacionais alcançarem
parcelas da população brasileira historicamente excluída, ao viabilizar
o acesso ao ensino superior público e gratuito, nota-se que o caminho a
ser percorrido ainda é longo, diversas ações e situações ainda necessitam
de aprimoramento, para assim transformar o Brasil em um país que
proporcione uma educação de oportunidades iguais. Apoio: FAPEMIG
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Reconstruindo novos significados nos ambientes dos espaços de Atendimento Educacional Especializado (AEE)
Priscila de Menezes Generoso, Andressa Cristina Soares; Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Educação Social, território do brincar, Atendimento
Educacional Especializado (AEE).
Introdução: Com a entrada dos alunos com necessidades educacionais nas
escolas de ensino regular houve a necessidade de reconstruir as práticas
pedagógicas dos espaços escolares para atender as diversas deficiências da
atualidade. Com a obrigatoriedade do Atendimento Educacional Especializado - AEE (Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva), em Governador Valadares, os alunos frequentam os
Centros especializados uma vez por semana onde recebem atendimentos
específicos de acordo com sua necessidade. Por estarem ali com frequência e sendo um território de múltiplos significados é necessário que o ambiente seja o mais próximo possível dos espaços escolares e que resgatem
brincadeiras e jogos que são feitos nas escolas com o intuito de ajudar no
aprendizado do aluno. Objetivo: Apresentar o que foi feito e os resultados do projeto “Aprendendo brincando”, realizado no Centro Municipal
de Referência e Apoio à Educação Inclusiva Zilda Arns (CRAEDI). Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica e documental sobre a
Educação Especial, além de relato de experiência da vivência do estágio
de Educação Social, no primeiro semestre de 2018. Resultados: Foram
feitos pelas alunas no chão da quadra da instituição sete jogos educativos
e sensoriais que dão suporte aos educadores no processo de alfabetização,
desenvolvimento da coordenação motora, percepção das figuras geométricas, cores e numerais. Após a conclusão da prática as alunas apresentaram
os jogos a instituição, pais e alunos, explicando-lhes os objetivos e o que
cada jogo trabalharia no aluno. Conclusão: Com a elaboração desse projeto foi possível perceber a importância da Educação Social nas matrizes
curriculares do curso de Pedagogia, pois possibilita um novo olhar sobre
esses espaços que contribui para a formação do sujeito como um ser social. Após a apresentação o espaço ganhou um novo significado: antes
uma simples quadra agora um ambiente de aprendizado, de recreação e
de apoio aos educadores que buscam fora das aulas, atividades lúdicas.
Apoio: UNIVALE. CRAEDI.
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Gestão Escolar Democrática
Silmara de Souza, Adnéia Barbosa, Caroline Moreira, Larissa Miranda,
Lorrane Rodrigues Gonçalves, Silmara de Souza, Eliene Nery Santana
Enes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: educação, gestão escolar, gestão democrática.
Introdução: A gestão democrática escolar é aquela que prioriza, em todas as ações a participação do coletivo, é entendida como a participação
efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores,
estudantes e funcionários. Portanto a participação eficiente de todos os
membros da comunidade escolar e local é a base para a democratização
da escola e de sua gestão. Objetivo: Compreender a gestão democrática
como um processo de participação coletiva. Metodologia: utilizou-se a
revisão bibliográfica, a partir de autores, que tem como objetivo de investigação a gestão escolar. Resultados: Como resultados parciais desse
estudo, os autores defendem a gestão democrática como possibilidade de
melhoria na qualidade pedagógica do processo educacional, na construção
de um currículo pautado na realidade local, na maior integração entre os
agentes envolvidos na escola (diretor, professores, estudantes, coordenadores, técnico-administrativos, auxiliares de serviços) no apoio efetivo da
comunidade, como participante ativa e sujeito do processo de desenvolvimento da gestão escolar. Conclusão: É fundamental compreender a gestão
democrática para além do seu do seu aspecto conceitual. Não se trata
apenas de uma concepção da sociedade que visa pela democracia como
princípio fundamental, mas do entendimento de que a democratização da
gestão escolar é condição para uma participação efetiva da comunidade
e assim possibilitar a construção e a conquista da qualidade da educação.
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Jovem e a democratização do ensino superior público: o estado da
arte.
Renato de Castro Martins, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata
Bernardes Faria Campos.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras - chave: Ensino Superior Público, Acesso, Democratização,
Jovem, Território.
Introdução: Na última década a Universidade pública tem se apresentado
como uma possibilidade de acesso de jovens, das camadas populares, ao
ensino superior, cumprindo assim, seu objetivo de democratização desse
nível de ensino, fortalecendo o direito à educação em todos os níveis.
Objetivo: Analisar a produção acadêmica, em âmbito nacional, nos
últimos 10 anos, sobre: o jovem e a democratização do acesso ao ensino
superior público brasileiro, introduzindo ao contexto o viés territorial.
Metodologia: Foi utilizada a revisão bibliográfica, do tipo qualitativa, e
a consulta de dados e informações constantes em portais do Ministério
da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e buscou-se no portal de periódico
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Capes,
artigos publicados sobre a temática. As palavras chaves utilizadas foram:
ensino superior público, acesso, democratização, jovens e território. O
processo foi dividido em três buscas: 1ª ensino superior público, acesso,
democratização; 2ª ensino superior público, jovens; 3ª ensino superior
público, território. Resultados: As pesquisas e dados analisados mostram
que, nos últimos anos, existe sim uma preocupação, por parte do governo
federal, em democratizar o acesso ao ensino superior gratuito. Foi
demonstrada a implantação de diversas políticas públicas neste sentido,
como por exemplo, a criação de novas universidades em cidades do
interior, expansão das vagas, política de cotas de ingresso e de assistência
estudantil, etc. Conclusão: O conjunto de dados e artigos analisados
evidencia a necessidade de ampliar o debate, as reflexões, e garantir a
efetividade das políticas públicas no ensino superior. Além disso, faz-se
necessário um maior diálogo dessas políticas com o território com vista a
contemplar a diversidade territorial e as identidades juvenis nos territórios.
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Apoio psicológico – ação de apadrinhamento de calouros no Ensino
Superior
Adriana Mara Pimentel Maia Portugal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: calouro, apadrinhamento, instituição de ensino superior
Introdução: O ingresso numa IES – Instituição de Ensino Superior impacta a vida do jovem em muitos aspectos. Alguns precisam deixar suas
cidades, seus pais, e passam a viver em casa de amigos, de parentes, em
repúblicas, pensões... Geralmente, ao entrarem em sala de aula, veem-se
ao lado de inúmeros desconhecidos. A aprendizagem, que antes ficava
sob a responsabilidade da Escola, passa a ser compromisso do estudante
que se depara com uma autonomia antes inexistente. Representa ainda um
marco entre a adolescência e a vida adulta. O apadrinhamento de calouros procurou criar estratégias de adaptação e sentimento de pertencimento
aos alunos ingressantes. Objetivo: Contribuir com a inserção do aluno
ingressante no universo acadêmico, minimizando os impactos negativos
que se apresentam ao jovem calouro ao adentrar na Instituição de Ensino
Superior, facilitar sua adaptação, diminuir evasão e propiciar sentimento
de pertencimento. Metodologia: Estudo descritivo com abordagem qualitativa, demonstrando as ações realizadas nos semestres 2017/2 e 2018/1
por alunos dos segundos períodos do Curso de Psicologia em acolhida
aos alunos ingressantes. Resultados: A análise qualitativa feita a partir de
depoimentos dos alunos que participaram do apadrinhamento de calouros
sugere que é um meio eficaz para auxiliar o calouro na adaptação à IES
Conclusão: A realização do programa de apadrinhamento de calouros se
mostra como ação capaz de contribuir para a adaptação e permanência do
ingressante na IES.
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A formação continuada em serviço dos professores da educação básica da ETI de Governador Valadares – MG.
Elenilza Ingrácia da Silva Rosa
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Formação continuada de professores. Relação com o
Saber. Educação em tempo integral.
Introdução: A formação continuada e em serviço do professor que atua
na escola em tempo integral é fundamental para a (re) significação da sua
prática educativa. Nesse sentido, o professor precisa ser provocado para
que possa articular suas ações pedagógicas assumindo, assim o desafio
de efetivar processos sistêmicos de relações de saberes, ou seja, processos
participativos entre professores e distintos atores sociais, entre eles o
próprio aluno. Objetivo: analisar a proposta de formação continuada
de professores da escola de tempo integral da rede pública municipal de
Governador Valadares quando do seu momento de implantação, bem como
a relação com o saber estabelecida pelos docentes e a significação da mesma
para a sua prática educativa. Metodologia: A metodologia utilizada será
qualitativa, desenvolvida a partir de análise bibliográfica fundamentada nas
concepções teóricas de autores como Candau, Nóvoa, Libâneo e Charlot,
bem como, investigação empírica dos dados coletados através de entrevista
com grupo focal e questionário aplicado aos docentes. Resultados: Tendo
em vista a pesquisa estar em andamento, espera-se que os resultados
advindos da avaliação dos docentes nos deem pistas se foi possível aos
professores estabelecer uma relação com o saber e se houve articulação
da formação com a prática docente, gerando, assim, mais qualidade na
ETI. Conclusão: os efeitos da formação continuada na prática educativa
devem se constituir em ação permanente de aperfeiçoamento dos saberes
necessários à prática docente, assegurando e promovendo aprendizagens
significativas para todos os envolvidos no processo. Espera-se que esta
ação consiga integrar de forma eficaz, teoria e prática do professor que
atua na escola de tempo integral e que, através dela, consiga levar para o
contexto escolar, ações transformadoras.
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A atuação do Pedagogo no ensino superior
Wildma Mesquita Silva; Viviane Carvalho Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Pedagogo, ensino superior, gestão pedagógica.
Introdução: Neste trabalho temos a pretensão de apresentar um pouco
da nossa atuação, enquanto pedagogas no ensino superior. O pedagogo é
um profissional com várias habilitações, conforme preconiza a Resolução
CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 (BRASIL, 2006), que Instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia.
Sendo assim, o pedagogo é habilitado para atuar na docência da educação
infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, na modalidade normal, na educação profissional na área de serviços e
apoio escolar e em outras áreas. Objetivo: Refletir sobre a atuação do pedagogo no ensino superior. Metodologia: Em uma abordagem qualitativa,
este trabalho apoia-se no campo da gestão no ensino superior e em estudos
por meio da pesquisa bibliográfica e relato de experiência. Resultados:
O campo de atuação do pedagogo é amplo, como previsto pela diretriz
do curso. Mas a discussão do ensino superior deixa a desejar nos cursos
de formação inicial e essa modalidade de ensino possui especificidades e
desafios que exige do profissional, proatividade, criatividade, capacidade
de gerenciar conflitos, e uma constante busca por atualização, para poder
contribuir na formação didática-pedagógica dos docentes que atuam nos
cursos de graduação. Conclusão: Mediante exposto, é evidente que esse
profissional desempenha um importante papel no ensino superior, pois é
ele o responsável por auxiliar os processos da gestão superior e orientar a
prática docente, atendendo a um público específico, que em sua maioria,
chega a Universidade com a expertise em sua área, porém nem sempre dispõe da formação didático-pedagógica. Portanto, é necessário uma busca
e atualização constante do pedagogo para que ele possa desenvolver suas
funções com criatividade e competência.
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O uso do Facebook por pessoas surdas e/ou ouvintes: construto da
cidadania comunicativa
Sônia Maria Queiroz de Oliveira
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Campus GV
Palavras-Chave: Facebook, processos comunicacionais, mídias digital,
cidadania comunicativa.
Introdução: Com o advento das tecnologias (mídias/mídias digital) a interatividade entre comunicantes vem sendo alvo de interesses nos diversos
campos de investigação, especialmente o campo da educação inclusiva,
pois, o uso dessas tecnologias e suas processualidades foi e, continua sendo capaz de transformar os participantes nestes processos. Neste contorno nosso pensamento ronda: o facebook contribui para uma interlocução
midiática podendo favorecer a desconstrução barreiras tradicionais, como
por exemplo a de uma transmissão verbal, física entre dois interlocutores, ouvintes e/ou surdos, bilíngues e/ou não bilíngues, como construto
da cidadania comunicativa? Objetivo: Observar e identificar processos
comunicacionais (usos e apropriações das mídias) entre sujeitos surdos e/
ou ouvintes associados no facebook, sob a perspectiva em ser um processo
cultural, histórico, político e tecnológico, ao alcance da cidadania comunicativa. Resultados: A heterogeneização dessas interações via facebook
abarca situações comunicacionais as quais, até um tempo atrás, seriam
‘improváveis’ de se imaginar e de se concretizar. Destarte, o comunicar
nos campos virtuais do facebook vem indicando em ser morfologicamente
também uma estrutura da atividade do ser cidadão (cidadania comunicativa). Conclusão: No mundo existente, surdos e ouvintes, a comunicação
em sendo uma realidade, necessária, se faz presente na vida de todos. Trocar informações, registrar fatos, expressar ideias e emoções são fatores
que contribuem para a evolução das formas de se comunicar. Em suas
complexidades, e apesar delas, comunicação é inegavelmente relevante
para a construção da evolução do ser humano. E, em se tratando de informação e comunicação, as possibilidades tecnológicas (redes sociais,
facebook) surgiram como uma alternativa da era moderna ao alcance da
comunicação, construto do cidadão em pleno exercício de sua cidadania
comunicativa.
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Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação na rede municipal
de ensino e Governador Valadares
Andrea Cecília Moreno, Eliene Nery Santana Enes (Orientador).
Universidade do Vale do Rio Doce-UNIVALE
Palavras-chave: Altas Habilidades/superdotação. Atendimento Educacional Especializado. Educação Inclusiva.CRAEDI.
Introdução: Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD)
apresentam comportamentos diferenciados e sua educação requer do
atendimento educacional especializado (AEE). A Secretaria Municipal de
Educação de Governador Valadares sob a orientação da Política Nacional
da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) oferta
o Programa de Desenvolvimento da Capacidade e do Talento organizou-se
desde 2007 no Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva Médica Zilda Arns – CRAEDI. Objetivos: Descrever o AEE para
AH/SD ofertado na rede municipal de ensino de Governador Valadares.
Metodologia: Pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico e documental,
com apoio em pesquisadores sobre a temática. Resultados: Constata-se
que pela quantidade de estudantes atendidos na Rede Municipal de Ensino desde 2008 até o presente ano, o AEE nesse município estão longe
de aproximar-se dos números estimáveis segundo o Relatório Marland
(1972), que afirma que de 3% a 5% da população das pessoas possuem
altas habilidades ou superdotação. Entendemos que pela lei das probabilidades o AEE oferecido alcança unicamente ao 24, 6% desses estudantes.
Conclusões: A existência do Programa revela o compromisso por uma
educação inclusiva. Repensar as práticas educativas pelas lentes da inclusão não é uma tarefa fácil. A escola encontra sérias dificuldades na adequação das estruturas, dos recursos e na formação docente para proporcionar
ao público alvo da educação especial o atendimento educacional especializado de qualidade. Faz-se necessário rever os conceitos sobre as teorias
do desenvolvimento das potencialidades do ser humano para que a escola
seja capaz de oferecer a cada aluno aquilo que precisa, na medida em que
precisa, de tal forma que seu crescimento seja pleno e global.
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O direito das pessoas com deficiência à educação em igualdade de
condições, um olhar sobre a rua em frente à escola.
Ana Cláudia Alves Coelho, Bárbara Trevizani Dutra, Marcelle Domingos de Oliveira, Thalita Oliveira Cruz, Denilson Mascarenhas Gusmão
(Orientador)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras chave: acesso à justiça, estatuto da pessoa com deficiência;
acessibilidade; educação; direito.
Introdução: Este trabalho trata do tema acesso à justiça e o princípio
constitucional da igualdade. De forma delimitada, o direito das pessoas
com deficiência à educação em igualdade de condições. No dia 6 de julho
de 2015, foi sancionada a Lei 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD). A nova legislação delineia vários comandos que aquilatam
a dignidade da pessoa com deficiência e garantem direitos e destinação de
verbas específicas em diversas áreas, como a Educação, além de recomendar grandes mudanças funcionais e estruturais nas instituições públicas.
Objetivo: Verificar a adequação da Lei 13.146/2015 à realidade social por
meio da avaliação de sua eficácia Metodologia: A vertente teórica e metodológica que orienta esta pesquisa é a jurídico-sociológica e empírica.
Trata-se de observação realizada no segundo semestre de 2017 nas ruas
em frente a 10 (dez) escolas da rede pública estadual de ensino, escolhidas aleatoriamente, localizadas no Município de Governador Valadares
em Minas Gerais. Os dados colhidos referem-se à aplicação de questionário fundamentado em um recorte específico da planilha de avaliação do
Manual de Acessibilidade do Ministério da Educação (MEC), designado
por ele como sendo a dimensão “A RUA EM FRENTE À ESCOLA”.
A dimensão avaliada justifica-se, sobretudo, em função do fato de ser o
percurso inicial de acesso à escola. Resultados: A maioria (99%) das ruas
em frente às escolas pesquisadas ainda se apresentam como obstáculos
ou barreiras que impedem a ampla e plena acessibilidade, bem como sua
emancipação e inclusão social, ao limitar o direito à educação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao ambiente físico da escola.
Conclusão: Os resultados indicam a ineficácia do conjunto normativo,
uma vez que os objetivos estruturais e arquitetônicos expressos no Estatuto da Pessoa com Deficiência e no Manual de Acessibilidade do MEC não
foram cumpridos ainda de forma plena. Apoio: FADIVALE
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A compreensão da Enfermagem sobre o direito à educação da criança hospitalizada.
Rafaelle Teixeira de Oliveira, Nara Júlia Mendes Ozório; Tauhana Teodolino Miranda; Aline Valéria de Souza (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Enfermagem. Criança. Pedagogia hospitalar. Direito.
Introdução: O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal de 1988, dentre outras legislações determinam que, a educação é um
direito de todos e um dever do Estado e família, objetivando a formação
do indivíduo e preparando-os para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho. A hospitalização é percebida pela criança e família como
uma ruptura dos processos de desenvolvimento, que podem causar comprometimento na aprendizagem da criança. Objetivo: Compreender as dificuldades encontradas para efetiva educação das crianças hospitalizadas.
Metodologia: Trata-se de revisão bibliográfica, com busca de artigos na
plataforma do portal do Google Acadêmico, no período temporal de 10
(dez) anos, estudo desenvolvido para a disciplina de Enfermagem Pediátrica na graduação de Enfermagem. Utilizou-se os descritores: enfermagem, criança, pedagogia hospitalar e direito. Resultados: As dificuldades
encontradas para efetivação e cumprimento de legislações específicas que
garantam a educação em ambiente hospitalar perpassam pela estrutura física, relações de trabalho em equipe e limitações biológicas da criança.
As condições individuais de cada criança, o repouso imposto, a utilização
constante de equipamentos de suporte à vida, além da rotina intensa de
medicalizações, cuidados e ambiência inadequada para o desenvolvimento do processo educacional, assim como questões de ordem política e falta
de conhecimento dos pais sobre seus direitos também foram citados por
autores. Conclusão: É necessário a estruturação dos hospitais com espaços que permitam a educação especial acompanhada e contínua, levando
em conta o desenvolvimento das crianças hospitalizadas, assim como a
estreita relação entre os educadores e a equipe de enfermagem com foco
no restabelecimento da criança hospitalizada, sem prejuízos ou atrasos na
escola. Apoio: Universidade Vale do Rio Doce
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Vivências de empoderamento de uma estudante no curso de magistério
Eliene Nery Santana Enes, Amanda Aparecida Alves Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: vivências, empoderamento, educação inclusiva.
Introdução: As vivências que atravessam questões relacionadas à pessoa com deficiência são amplas e complexas, necessitam de estudos que
contribuam para maior entendimento de experiências individuais, atitudes e políticas sociais relacionadas às experiências de empoderamento,
consideradas como processo coletivo ou individual no desenvolvimento
de potencialidades, visando tornar a pessoa capaz de participar, reivindicar, direcionar a própria vida nos espaços sociais. Objetivo: Refletir sobre as vivências de empoderamento de uma estudante com necessidades
educacionais especiais no curso de magistério. Metodologia: Realizou-se
o acompanhamento da vida escolar de uma estudante de magistério que
apresenta dificuldades acentuadas dos processos de aprendizagens, por
meio de observações, análise de portfólios e relatos de vivências da estudante no espaço escolar. Os dados são referentes ao período 2017-2018.
Resultados: As vivências no curso de magistério contribuíram de modo
significativo para o desenvolvimento pessoal e profissional da estudante,
com especial impacto na compreensão cognitiva, nas habilidades da fala
e expressão oral de suas ideias e escrita. A estudante cumpriu todos os
requisitos do currículo com autonomia e foi certificada como professora
da educação infantil. Isso mostra a vivência de um processo de empoderamento e protagonismo por meio da educação na perspectiva da inclusão.
Conclusão: Esse trabalho evidencia que os processos de empoderamento
são construídos em contextos distintos e a escola é espaço privilegiado
para tal construção. Essa vivência serve de inspiração para outras pessoas
com necessidades educacionais especiais que buscam vencer suas barreiras e conquistar seus objetivos.
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Análise do estudante ingressante em Fisioterapia em uma perspectiva da relação com o saber
Vanessa Loyola Lopes, Renata Greco de Oliveira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: estudante ingressante, ensino superior, relação com o
saber.
Introdução: A transição do ensino secundário para o ensino superior pode
ser identificada como sendo uma etapa potenciadora de crises e vulnerabilidades. A relação do sucesso ou insucesso nesta transição está ligada
a vários fatores, principalmente à capacidade de adquirir o ofício de estudante, que é a tarefa de compreender o mundo vivido na instituição e
responder adequadamente. Para análise deste estudante, é preciso pensá-lo tanto como um ser social, quanto um ser singular, cuja formação passa
pelo modo como se relaciona com os saberes e as aprendizagens. A relação
com o saber é, na concepção de Charlot, um conjunto de relações que o
sujeito estabelece com o aprender – relações plurais, circunstanciais e, por
vezes, contraditórias. Objetivo: Analisar como se constitui o estudante
ingressante do curso de Fisioterapia da UNIVALE em uma perspectiva
da relação com o saber. Metodologia: A coleta de dados será realizada
por meio do balanço de saber, instrumento proposto por Bernard Charlot,
que consiste na demanda da produção de um texto a respeito das aprendizagens do sujeito. Será utilizado também um questionário qualitativo
semiestruturado. A discussão será referendada à luz de Charlot e Coulon
principalmente. Resultados: Os resultados parciais apresentados na pesquisa bibliográfica inicial apontam que a mudança mais importante que se
produz com o ingresso na universidade é a relação dos novos estudantes
com as regras e os saberes, uma verdadeira aprendizagem prática que deve
ser desenvolvida; uma nova cultura, mais complexa, mais sofisticada, e,
portanto, mais difícil de decodificar e se apropriar posto que é simbólica.
Conclusão: Ao pensar a relação com o saber de estudantes ingressantes,
devem ser considerados os diferentes elementos que integram os processos construídos pelo sujeito nas suas interações e relações com o mundo.
O que lhe gera sentido, de que forma se apropria do conhecimento e como
se integra neste ofício de estudante.
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Empoderamento e autoadvocacia: relato de vivências de sujeitos com
deficiência
Eliene Nery Santana Enes, Samyle Ferreira de Aguiar.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: empoderamento; protagonismo; autoadvocacia; inclusão.
Introdução: O debate sobre empoderamento e autoadvocacia surge no
contexto dos movimentos de luta pelos direitos civis de igualdade sendo, posteriormente, incorporado pelo movimento internacional das pessoas com deficiência. A autoadvocacia contempla a eliminação de rótulos,
identidade própria, autonomia, participação e defesa de direitos humanos.
O empoderamento pode ser entendido como obtenção de poder pessoal-coletivo e, somado a autoadvocacia, revela a possibilidade de qualquer
indivíduo ser advogado de si mesmo, visando resgatar o valor que a pessoa
com deficiência possui como ser humano. Objetivo: Relatar processos de
empoderamento e construção da autoadvocacia de pessoas com deficiência. Metodologia: Relato oral de vivências de dois sujeitos com deficiência em um evento acadêmico sobre educação especial, na perspectiva da
educação inclusiva. Resultados: Os sujeitos relataram sobre seu cotidiano, destacando as dificuldades e conquistas obtidas em seu desenvolvimento pessoal, escolarização e acesso ao trabalho. As narrativas revelaram o empoderamento nas dimensões social, educacional e do trabalho
dos sujeitos. Na construção do empoderamento e da autoadvocacia dos
sujeitos, foi importante o apoio familiar, de profissionais especializados,
e de professores que favoreceram processos subjetivos de educação. Conclusão: Os relatos apresentados no referido evento expressaram de modo
significativo o empoderamento e a autoadvocacia dos sujeitos, construídos
ao longo da vida. A socialização dessas vivências contribuiu para fomentar
a promoção de espaços e oportunidades inclusivas e visibilidade para as
pessoas com deficiência.
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Educação de Jovens e Adultos: uma reflexão sobre os sujeitos e práticas
Ana Maria Mendes, Fabiana Costa Ferreira Alves, Edna Gomes de Oliveira, Fabiana Costa Ferreira Alves, Nawana Gabriela Pinheiro Bastos,
Eliene Nery Santana Enes (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-chave: educação de jovens e adultos, sujeitos, práticas.
Introdução: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de
ensino voltada a pessoas que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental
e/ou ao Ensino Médio na idade considerada apropriada. Em geral, os sujeitos da EJA são pessoas excluídas socialmente, que vivenciam processos
de desigualdade e situação de fracasso escolar. Como estudantes do curso
de Licenciatura em Pedagogia, refletimos sobre a EJA, seus sujeitos e práticas, a partir do estágio supervisionado nessa modalidade, realizado em
uma escola do município de Governador Valadares. Objetivo: Descrever
atividade de estágio na EJA, vivenciada no contexto do curso de Pedagogia. Metodologia: Visitamos turmas de EJA de uma escola do município
de Governador Valadares buscando conhecer seus sujeitos, histórias de
vida e práticas de escolarização. Estabelecemos diálogos com os sujeitos da EJA por meio de rodas de conversa. A atividade foi registrada em
portfólio com fotografias e depoimentos dos estudantes jovens e adultos.
Resultados: A atividade de estágio permitiu nossa aproximação dos sujeitos EJA, nos revelando aspectos da linguagem, modos e saberes de vida,
e demandas educativas desse público. Percebemos que há diferenças entre
os sujeitos da EJA, que cursam o Ensino Fundamental, e crianças que
cursam esse mesmo segmento, na idade regular. Tais diferenças expõem a
importante necessidade do emprego de metodologias de ensino apropriadas às características e demandas dos sujeitos da EJA, visando o acolhimento e a inclusão desses no processo educativo escolar. Conclusão: A
atividade de estágio nos oportunizou a construção de aprendizagens sobre
a EJA, a partir de reflexões sobre seus sujeitos e práticas. Favoreceu nosso
crescimento e formação acadêmica em Pedagogia. Concluímos que a EJA
é direito das pessoas jovens e adultas que buscam a escolarização básica
e o pedagogo é um profissional importante na efetivação desse direito à
educação.
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Especificidades da educação no contexto de privação de liberdade.
Isaque Ferreira Alves, Ademir Ferreira Alves, Eunice Maria Nazarethe
Nonato (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Juventude, educação, ressocialização, práticas educativas, humanização.
Introdução: Este trabalho decorre do projeto de pesquisa e extensão
“Juventude, Educação e Direito: ação de intervenção em um centro socioeducativo”, por meio do qual as questões de desigualdade social foram
identificadas como marcas na vida dos jovens, o que requer uma educação de qualidade como fator relevante para a ressocialização desse sujeito
que após acautelamento precisará se inserir no mercado de trabalho. O
processo educativo no contexto da privação de liberdade exige práticas
educativas específicas. Parte-se do princípio que a prática pedagógica no
contexto da privação da liberdade influencia diretamente o processo de
ressocialização do jovem acautelado. Desse modo, o educador se alinhado
com princípios pedagógicos geradores de autonomia, responsabilidade e
solidariedade, exercerá além da função de transmissor da cultura a função
de humanização do educando o que poderá colaborar para promover a
ressocialização de modo mais eficaz. Objetivo: Analisar as peculiaridades
da prática pedagógica do educador no contexto da privação de liberdade
e as interfaces com o processo de ressocialização. Metodologia: Trata-se
de estudo de caráter qualitativo feito a partir de revisão bibliográfica e do
diário de bordo, elaborado pelos participantes do Projeto “Juventude, Educação e Direito” desenvolvido em Unidade de Privação de Liberdade em
Governador Valadares. Resultado; “[...]o trabalho pedagógico deve criar
condições para que o aluno se aproprie dos conhecimentos, o que faz com
que a escola seja responsável pelo processo de humanização dos indivíduos. (PADOVANII e RISTUM, 2013, p.973). Conclusão: A educação no
acautelamento possui especificidades. A participação do educador no processo de ressocialização do jovem possui grande importância e relevância,
o que indica a necessidade de estimular no contexto do acautelamento,
práticas educativas pautadas em princípios humanizantes.
Apoio: FAPEMIG.UNIVALE.UFVJM
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Métodos de avaliação e intervenção clínica psicopedagogicas: através
das óticas e das dificuldades de aprendizagens
Gustavo Thayllon França Silva
Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-Chaves: Pedagogia, intervenção, Psicopedagogia Clinica.
Introdução: A Psicopedagogia abarca dentro do seu corpo teórico-prático
práxis de conhecimento que buscam estudar, avaliar, interpretar, e intervir, através dos instrumentos avaliativos, intervenções clínicas e informes
psicopedagógicos nos distúrbios que permeiam o processo de aprender,
seja estes distúrbios psicopatológicos, sociais, dentre outros. Objetivo:
compreender a importância e a complexidade da atuação do profissional
de pedagogia em espaços não escolares, fazendo uma interface com os
métodos de intervenção e avaliação clínica psicopedagogia dos distúrbios
e transtornos da aprendizagem Metodologia: Revisão de Literatura, onde
foi realizada consulta a livros, dissertações e artigos científicos. Resultados: A Psicopedagogia clínica, compreende a um atendimento terapêutico, buscando ser realizada por profissionais habilitados, buscando em
primeira instância a solução os problemas de aprendizagem e também na
formação crítica, reflexiva do sujeito e sobretudo fazendo com que este se
sinta feliz. Este atendimento, deve se dá em espaços próprios, com roteiros
específicos de trabalho e instrumentos de avaliação psicopedagógicos específicos, como EOCA – Entrevista operativa Centrada na Aprendizagem,
anamnese com a família, provas projetivas e operativas, logo em seguida
efetuar o preenchimento dos informes e pareceres psicopedagógicos e efetuar os devidos aconselhamentos psicopedagógicos aos pais. Conclusão:
Neste sentido, pode-se perceber uma complexa e robusta metodologia de
práticas teóricas e metodológicas da psicopedagogia clínica, onde o psicopedagogo deve estar sempre se atualizando e buscando novas formas de
realizar sua intervenção.
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ESCASSEZ HÍDRICA E
OS NOVOS DESAFIOS
PARA SANEAMENTO E
GESTÃO DE ÁGUAS
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Estudo preliminar das propriedades hidráulicas do solo: implicações
da mudança de uso
Élida Kécia Nunes Lima, Farley Luiz Rocha, Juliano Daniel Groppo
(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: condutividade hidráulica saturada; mata atlântica; disponibilidade hídrica
Introdução: O estudo das propriedades hidráulicas do solo é importante para identificar possíveis externalidades produzidas pelas mudanças
no uso e ocupação do solo e sua interferência na disponibilidade hídrica
nas bacias hidrográficas e estas estão envolvida em praticamente todos os
mecanismos de fluxo superficial. Características naturais do solo como,
granulometria, densidade, índices de vazios influenciam diretamente na
Ksat. Processos de degradação ambiental têm tornado os solos cada vez
mais compactos e menos permeáveis, aumentando o escoamento superficial e diminuindo o tempo de permanência da água na bacia hidrográfica.
Objetivo: Foi medir a condutividade hidráulica do solo saturado (Ksat)
na região do Parque Estadual do rio Doce, em duas áreas, sendo uma florestada e outra aberta. Metodologia: Medidas da condutividade hidráulica
saturada do solo (Ksat) foram realizadas em quatro pontos dentro da mata
e dois em área aberta, empregando-se um permeâmetro compacto de carga constante (Amoozemeter) em duas profundidades do solo (12-30cm;
32-50cm). Resultados: Os valores de Ksat foram variáveis ao longo do
perfil do solo com tendência a decrescer em profundidade nos dois usos
do solo. Esses valores variam de 160 mm.h-1 à 30 cm de profundidade para
85 mm.h-1 em 50 cm na área de floresta, e 40 mm.h-1 e 27 mm.h-1 na área
aberta. Conclusão: A condutividade hidráulica do solo saturada foi maior
na região florestada, resultado este que pode ser explicado por diversos
fatores, como tipo de vegetação, presença de serapilheira e raízes, e maior
porosidade do solo, indicando que há uma maior percolação da água no
perfil do solo, diminuindo o escoamento superficial e representando um
aumento consequente na recarga das águas subterrâneas e disponibilidade de água no solo. Cabe salientar que para entender melhor os resultados obtidos, serão realizadas análises físicas do solo. Apoio: FAPEMIG e
UNIVALE/FPF.
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Proposta de unidade de tratamento do efluente sanitário do município
de Galileia – MG
Arthur Sousa Cabral, Caio César Martins De Moura, Igor de Sousa Borba,
Túlio Lucas Ferreira Evangelista, Ádames Coelho Assunção (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)
Palavras-Chave: esgotamento sanitário, saneamento básico, população,
saúde
Introdução: O sistema de esgotamento sanitário é uma realidade preocupante no Brasil, vez que através dos dados coletados faz inferir a forma deficitária como este se opera na maioria dos municípios, em especial
naqueles de menor estrutura. Nesse viés, no Município de Galileia/MG
tal realidade se faz presente, além de seu pequeno porte, não se vislumbra estação de tratamento de esgoto (ETE), condição essa que tem por
consequência a destinação final dos efluentes sanitários ao corpo hídrico acarretando, portanto, riscos à própria rede fluvial, bem como à saúde
da população. Objetivo: Diante da realidade exposta, objetiva-se através
do presente trabalho propor a implantação de um sistema de tratamento
de efluentes sanitários para o Município de Galileia/MG. Metodologia:
Utilizou-se de fonte indireta, valendo-se da pesquisa bibliográfica e documental, artigos da internet, bem como da pesquisa de campo, consistente
em duas visitas técnicas ao Município de Galileia, iniciando-se pelo contato direto com os representantes da administração pública local e, posteriormente, análise da área que se propõe o projeto de instalação da Estação
de Tratamento e Esgoto (ETE). Resultados: O lançamento de efluentes
é realizado diretamente ao Rio Doce, sem qualquer forma de tratamento
prévio, prejudicando todo o ecossistema. A administração pública informou que o efluente não se encontra em condições mínimas para o seu
lançamento. Conclusão: Resta evidenciado por tudo que se expôs que o
Município de Galileia/MG carece de instalação da Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE), que supra efetivamente o lançamento de efluentes ao
Rio Doce sem qualquer tipo de tratamento, visando, sobretudo, a diminuição dos impactos ambientais e da saúde pública.
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Dimensionamento e implantação de um protótipo de tratamento e
reaproveitamento de águas provenientes de máquinas de lavanderia
Isabella Rocha Luz Verly, Amarildo Martins Junior, Bruno Santiago de
Souza, Geraldo Fernandes Murta Neto, Fillipe Marcelino Lopes, Adames
Coelho Assunção (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Sustentável, Reaproveitamento, Água cinza, Wetland
Introdução: O conceito de sustentabilidade está cada vez mais em evidência nos últimos tempos, de tal modo que vem sendo desenvolvido métodos
para a redução do desperdício da água potável, e sua posterior reutilização, minimizado assim os danos causados ao meio ambiente. Objetivo:
Realizar o dimensionamento e implantação de um sistema para tratamento
e reaproveitamento de água proveniente de máquinas de lavar roupas de
uma lavanderia residencial, promovendo o uso sustentável da água e a mitigação dos impactos à saúde pública. Metodologia: O estudo baseou-se
em revisão bibliográfica, visita in loco, análises laboratoriais, criação do
protótipo de tratamento da água, e dimensionamento do sistema proposto.
Resultados: A proprietária da lavanderia realiza de forma defasada a lavagem de roupas, e usufrui de um consumo total mensal de 1.560 litros de
água, em que este é descartado de forma incorreta e sem nenhum modo de
reuso. Dessa maneira, o sistema Wetland com solos filtrantes poderá ser
um sistema viável para o tratamento do efluente de águas cinzas, fato esse,
que será verificado ao longo do projeto. Conclusão: O efluente a ser tratado, possui características de hidrocarbonetos que poderão ser facilmente
removidos através das macrófitas, que compõem o sistema de tratamento
do efluente proposto. Com o decorrer do tempo, será notado um aumento
da economia da água, em consequência do seu reaproveitamento, assim
melhorando a eficiência da lavanderia e diminuindo seus custos. Portanto,
o tratamento da água cinza possibilitará a redução dos impactos ambientais, assim como o uso racional da água e de recursos naturais.
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Revitalização do gerenciamento de resíduos sólidos na escola Municipal Olegário Maciel-Governador Valadares
Isabella Rocha Luz Verly, Amarildo Martins Junior, Bruno Santiago de
Souza, Fillipe Marcelino Lopes, Geraldo Fernandes Murta Neto.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chave: resíduos sólidos; compostagem; gestão.
Introdução: Os resíduos sólidos produzidos através das atividades diárias do homem são considerados uma das principais causas da poluição
na atualidade, devido à falta de locais e gerenciamento adequado em seu
descarte final. Objetivo: Determinar os processos para uma gestão de resíduos sólidos adequada e realizar a educação ambiental com os alunos
da Escola Municipal Olegário Maciel, situada na cidade de Governador
Valadares/MG, afim de reduzir esses resíduos gerados. Metodologia: Foram realizadas reuniões com a diretoria da escola para o reconhecimento
da área e uma identificação apurada das carências existentes. Além disso,
para o projeto utilizou-se revisão bibliográfica sobre recursos sólidos, e
um amplo trabalho de campo afim de otimizar a compostagem pressente
no local. Resultados: Conscientização dos alunos e um ambiente agradável, com mais incentivo para realização das aulas práticas. A escola
atingiu de maneira significativa a redução do lixo gerado, assim utilizam
todo o lixo úmido no qual produzem, onde é transformado em adubo pela
composteira implantada, em seguida é utilizado posteriormente na horta. Conclusão: A escola necessitava de uma melhor gestão, por efetuar
de forma inadequada o descarte final dos resíduos sólidos e realizar de
forma não eficaz a compostagem. Notou-se uma grande evolução após
desempenhar a conscientização dos alunos e professores e a implantação
da composteira, onde ocasionou a redução do lixo produzido no local.
Portanto a reutilização de materiais que antes seriam apenas descartados
e que tiveram um novo emprego na reorganização da horta, assim como a
conscientização das pessoas que convivem na escola, e com a melhoria na
gestão dos recursos sólidos, demonstraram que foram atividades de extrema importância para a redução dos impactos ambientais e para a formação
do desenvolvimento sustentável.
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Proposta de reservatório de distribuição e dimensionamento de adutora de água tratada, para atender o abastecimento do bairro Ilha
dos Araújos.
Adélia Rodrigues Bergamin, Bruna Damasceno Justino, Karoliny Novaes
Cândido, Marina Talita Loures Lopes, Meyre Cristina Moser Tambosi Da
Silva, Ádames Coelho Assunção (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chaves: reservatório. água. dimensionamento.
Introdução: O presente projeto visa orientar e atender as necessidades
que se encontra o bairro Ilha dos Araújos, implantando um reservatório de
distribuição de água tratada e dimensionamento de adutora para abastecer
o bairro, com o propósito de cessar os problemas frequentes da falta de
água, ou da manutenção que é contínua nas redes do bairro por excesso de
pressão, já que a água vem direto da concessionária de distribuição. Ainda
com o sucesso dessa implantação, pretende-se alcançar o racionamento de
água. Fazendo com que cesse o desperdício causado pelos frequentes rompimentos nas canalizações já existentes, ainda trazendo satisfação a população ali residente, que assim poderá ter água frequentemente em seus
reservatórios domiciliares. Para tal, será feito um estudo de campo, e será
adotada a melhor forma para que esse projeto seja implantado. Objetivo:
Elaboração de proposta de reservatório de distribuição e dimensionamento
de adutora de água tratada, para atender o abastecimento do bairro Ilha dos
Araújos. Metodologia: Utilização de livros, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, visitas no bairro Ilha dos Araújos, visita técnica ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), cálculos para
dimensionamento da adutora e do reservatório. Resultados: Dimensionar
um reservatório de água tratada e adutora, no qual assim será possível
recalcar a água da ETA até o reservatório; Qualidade de abastecimento à
população; Fim do rompimento causado pelo excesso de pressão na canalização. Conclusão: A eficiência dessa implantação trará melhorias também no setor econômico, devido ao dimensionamento e consumo correto
que cada morador tem como necessário, assim contribuindo tanto para a
diminuição dos encargos da concessionária SAAE (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto), quanto dos moradores que pagará somente por aquilo que
consumir.
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Fontes alternativas X COPASA: segurança das águas utilizada por
residentes de Tumiritinga-MG
Leviane Mota Nunes, Lourimar Viana Nascimento Franco de Sousa, Carlos Alberto Dias (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Água. COPASA. Fontes alternativas. Segurança alimentar. Rio Doce. Desastre ambiental.
Introdução: O desastre ambiental ocorrido em 05/11/2015, provocado
pelo rompimento da barragem de Fundão, Mariana-MG, gerou mudanças
imediatas no processo de captação e tratamento de água fornecida pela
COPASA à população de Tumiritinga, MG. Mesmo após o restabelecimento do processo de captação e tratamento da água do rio Doce, incertezas quanto aos riscos à saúde permaneceram devido as elevadas concentrações de metais tóxicos presentes na água não tratada. Temores quanto a
potenciais riscos à saúde induziram a população a adotar fontes alternativas de água para a dessedentação e preparo de alimentos. Objetivo: Refletir sobre possíveis riscos à saúde decorrentes do uso de águas provenientes
de fontes alternativas pela população de Tumiritinga. Método: Trata-se de
estudo transversal, quantiqualitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, no qual participam pessoas de referência dos domicílios da cidade de Tumiritinga. Os dados estão sendo coletados em entrevistas domiciliares guiadas por um Roteiro Estruturado de Entrevista registrada eletronicamente e registro fotográfico dos locais e recipientes utilizados para
armazenamento de água. Resultado: Dos 30 entrevistados 60% são do
sexo feminino e 40% masculino perfazendo em média, 53 anos de idade.
Embora a maioria faça uso de água da COPASA, constatou-se que 40%
adotou fontes alternativas como minas ou nascentes (30%), poços artesianos (7%) e chuvas (3%). Destes, apenas 42% (que fazem uso de água de
minas ou nascentes) se preocupam em tratar a água antes de consumi-la.
Em outros termos, 58% dos que utilizam fontes alternativas ou 23% do
total dos entrevistados estão em risco por falta de conhecimento da qualidade da água consumida. Conclusão: Considerando a significativa adoção
de fontes alternativas de água pela população, faz-se necessário a análise
da qualidade de suas águas bem como dos processos utilizados no armazenamento doméstico no intuito de garantir a saúde dos residentes. Apoio:
FAPEMIG. UFVJM. UNIVALE
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Purificação de água contaminada por arsênio usando filtros de oxihidroxido de Ferro
Rodrigo de Carvalho Hott, Daniel Azevedo Teixeira, Leandro Almeida
Castro, Helio Vinicius Furtado, Mara Cristina Hott
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Palavras-chaves: Contaminação Ambiental, Arsênio, Remediação Ambiental
Introdução: A alta toxicidade e o potencial de acúmulo de arsênio em diferentes ambientes incentivaram trabalhos de novos métodos de remoção
deste íon. Entre os vários processos utilizados, a adsorção contendo óxidos de ferro tem mostrado bons resultados. Neste contexto, a K-jarosite,
um oxihidróxido de ferro, é uma alternativa na remoção de arsênio em
ambientes contaminados. Os estudos deste trabalho foram realizados no
Campus Mucuri da UFVJM. Objetivo: Realizar a remoção de arsênios
em águas contaminadas por Arsênio, provenientes do Rio Paracatu, com a
utilização de filtros sintetizados com nanopartículas de K-jarosite. Metodologia: Foi realizada a síntese, caracterização e avaliação da capacidade
adsortiva de filtros de K-jarosite. Resultados: As namopartículas de K-jarosita são caracterizadas como estruturas mesoporosas de 9 m2 de área
superficial de 9 m2, com poros com volume de 0,034 cm3 g-1 e tamanho
médio de 90 Â. Apresenta uma rápida adsorção de arsênio, boa estabilidade em meio ácido e capacidade máxima de adsorção de 11,12 mg g-1
para As3+, 18,26 mg g-1 para As5+ e 13,35 mg g-1 para MMA. As amostras
de águas superficiais de rios contaminados por arsênico, da cidade de Paracatu / MG, ficaram após purificação por filtros de K-jarosite abaixo dos
limites estabelecidos por lei. Conclusão: Através deste estudo, descobrimos que os filtros de K-jarosite tem potencial para ser usado como uma
forma de remediação ambiental em ambientes aquosos contaminados por
arsênio. Apoio: UFVJM, CAPES
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Proposta de unidade de tratamento do efluente sanitário do município de Galileia – MG
Arthur Sousa Cabral, Caio César Martins De Moura, Igor de Sousa Borba,
Túlio Lucas Ferreira Evangelista, Ádames Coelho Assunção (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)
Palavras-Chave: esgotamento sanitário, saneamento básico, população,
saúde
Introdução: O sistema de esgotamento sanitário é uma realidade preocupante no Brasil, vez que através dos dados coletados faz inferir a forma deficitária como este se opera na maioria dos municípios, em especial
naqueles de menor estrutura. Nesse viés, no Município de Galileia/MG
tal realidade se faz presente, além de seu pequeno porte, não se vislumbra estação de tratamento de esgoto (ETE), condição essa que tem por
consequência a destinação final dos efluentes sanitários ao corpo hídrico acarretando, portanto, riscos à própria rede fluvial, bem como à saúde
da população. Objetivo: Diante da realidade exposta, objetiva-se através
do presente trabalho propor a implantação de um sistema de tratamento
de efluentes sanitários para o Município de Galileia/MG. Metodologia:
Utilizou-se de fonte indireta, valendo-se da pesquisa bibliográfica e documental, artigos da internet, bem como da pesquisa de campo, consistente
em duas visitas técnicas ao Município de Galileia, iniciando-se pelo contato direto com os representantes da administração pública local e, posteriormente, análise da área que se propõe o projeto de instalação da Estação
de Tratamento e Esgoto (ETE). Resultados: O lançamento de efluentes
é realizado diretamente ao Rio Doce, sem qualquer forma de tratamento
prévio, prejudicando todo o ecossistema. A administração pública informou que o efluente não se encontra em condições mínimas para o seu
lançamento. Conclusão: Resta evidenciado por tudo que se expôs que o
Município de Galileia/MG carece de instalação da Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE), que supra efetivamente o lançamento de efluentes ao
Rio Doce sem qualquer tipo de tratamento, visando, sobretudo, a diminuição dos impactos ambientais e da saúde pública.
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ESTUDO INTEGRADO DE
FARMACOTERAPEUTICA.
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Correlação entre o uso dos anti-inflamatórios não esteroides e os riscos de infarto agudo do miocárdio.
Lucas Matheus Garcia, Ariana Pinheiro Caldas, Gabriel Leonardo de Andrade Neto, Anderson Fonseca de Araújo, Marta Medeiros Grossi.
Universidade Vale do Rio Doce – Univale.
Palavras-chave: Infarto agudo do miocárdio, anti-inflamatórios, não-esteroides.
Introdução: O infarto agudo do miocárdio é uma patologia com alta prevalência no mundo moderno, inclusive no Brasil, causada pela falta de
oxigenação do miocárdio, que pode levar tanto à morte súbita quando a
consequências graves para o coração, como ruptura da parede do coração
e insuficiência cardíaca. Dentre as causas mais comuns tem-se a aterosclerose, hipertensão, vasoespasmo, uso de drogas, trombose e embolia, sendo
que muitas das mesmas são moduladas pelas prostaglandinas, cuja produção é interferida pelo uso dos anti-inflamatórios não esteroides. Objetivo:
Identificar a interferência que o uso dos anti-inflamatórios não esteroides
fazem sobre o risco de ocorrência do infarto do miocárdio. Metodologia:
Foi realizado uma revisão bibliográfica com artigos selecionados nas bases de dados do Pubmed, Scielo, Medline. Cinco artigos atenderam os critérios de inclusão e exclusão e responderam de forma adequada o objetivo
do trabalho. Os trabalhos foram publicados no período de 2004 a 2010.
Resultado: Os anti-inflamatórios inibidores seletivos da cicloxigenase-2,
grupo coxibes, aumentam as chances do indivíduo ser acometido pelo infarto do miocárdio, porque inibe a produção de prostaglandinas cardioprotetores, que são geradas pela cicloxigenase-2, mas inibem fracamente
a produção de tromboxanos, substancias responsáveis pela agregação plaquetária. Esses troboxanos são produzidos na cicloxigenase-1, enzima homologa a cicloxigenase-2 mas pouco afetada pelos anti-inflamatórios do
grupo coxibes. Conclusão: Com esses riscos, é necessário que os profissionais da saúde mantenham cautela durante o tratamento instituído com
esses fármacos. Tal cautela se mostra mais relevante com os pacientes que
já sofrem de doenças cardiovasculares, pois o uso destes fármacos podem
aumentar as chances de ocorrência de complicações.

253

Controle da hipertensão arterial: uso racional de plantas medicinais
Janete Higino Alves, Carlos Alberto Dias (Orientador)
Palavras-chave: Hipertensão Arterial, plantas medicinais, uso racional,
medicamentos.
Introdução: Plantas medicinais são espécies vegetais empregadas com
fins terapêuticos largamente adotadas no Brasil devido a rica diversidade
vegetal encontrada no país. A elucidação da estrutura do metabólito secundário sintetizado pela planta, pode servir de modelo para compostos
farmacologicamente ativos utilizados no controle e cura de doenças. Por
isto, o Governo Federal instituiu o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos visando garantir à população o acesso seguro e uso
racional de plantas medicinais e fitoterápicos, na perspectiva da sustentabilidade e desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.
Objetivo: Descrever as plantas medicinais utilizadas por pacientes no
controle da hipertensão arterial cuja ação exige seu uso racional. Método:
Pesquisa de levantamento, transversal, com dados coletados em entrevista
domiciliar, junto a amostra representativa de 641 hipertensos atendidos
pela Estratégia de Saúde da Família da cidade de Governador Valadares,
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultado: Dentre os 641
entrevistados, 30,4% citaram o uso de plantas medicinais como alternativa
no controle da PA. Dentre as plantas, aquelas que exercem ação hipotensora comprovada estão: alho indicado no tratamento da hipertensão leve
a moderada; capim cidreira que inibe o influxo de Ca2+ levando a uma
redução da resistência vascular; chuchu cuja ação diurética e hipotensora comprovada pode ser decorrente de seu elevado teor de K+; e pitanga
com ações anti-inflamatórias, bactericida, antidiarreica, diurética e hipotensora. Conclusão: Muitas plantas medicinais exercem ação hipotensora
comprovada. Seu uso por hipertensos associado a medicamentos deve ser
avaliado caso a caso para não comprometer a eficácia e segurança da terapia medicamentosa. Deve o farmacêutico orientar pacientes e equipe de
saúde sobre cuidados no uso destas plantas, devido aos riscos de agravos,
morte ou elevação dos custos com internações hospitalares.
Apoio: FAPEMIG. PPSUS. CNPq. UFJF. UFVJM.
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Prescrição pictográfica como estratégia facilitadora da adesão ao
tratamento farmacológico
Janete Higino Alves. Marcelo Robert Amorim de Araújo. Fernanda Fraga
Campos. Kênia Emanuelle Aguiar Fagundes. Marina Mendes Soares. Carlos Alberto Dias (Orientador).
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF
Palavras chave: Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Farmacoterapia,
Pictogramas, Adesão ao Tratamento.
Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) instituiu o HIPERDIA,
visando acompanhar e garantir a mediação necessária aos portadores de
Hipertensão Arterial (HA) e Diabetes Mellitus (DM). Contudo, por se
constituírem em agravos sem desconforto físico imediato ou risco evidente para o paciente, é reduzida a motivação deste em aderir ao tratamento.
Mesmo aderido, dificuldades de leitura, fazem com que o uso adequado
da medicação fique ainda mais comprometido. Para mudar este quadro
sugere-se o uso de pictogramas como estratégia facilitadora da adesão ao
tratamento. Objetivo: Conduzir uma reflexão sobre a efetividade do uso
de pictogramas como estratégia facilitadora da adesão de hipertensos e
diabéticos ao tratamento farmacológico. Método: Estudo de Revisão Integrativa de Literatura, a partir de artigos disponíveis na Scielo, Lilacs,
MedLine, Cochane, BVS, Pubmed e Periódicos Capes, e livros e manuais
pertinentes. Resultado: Dos 129 artigos identificados, 25 atenderam aos
critérios sendo incluídos neste estudo. Pictogramas são símbolos gráficos
de indicação, sinalização e informação, associando figuras e conceitos para
transmitir de forma clara, ágil e simples informação sobre os produtos a
fim de melhor orientar consumidores em sua utilização. Embora no Brasil
já acompanhem algumas bulas de medicamentos, incorrem em problemas
que comprometem sua eficácia comunicacional como a não padronização
das instruções visuais, imagens com deficiência quanto a legibilidade e
relação ilustração-texto com letras ilegíveis. Estudos indicam que quando adequadamente elaborados contribuem para elevação de até 90% da
adesão, entre indivíduos orientados por meio deste recurso. Conclusão:
A prescrição pictográfica adequadamente elaborada, além de facilitar a
orientação farmacêutica contribui para o uso racional de medicamentos,
eleva a eficácia e segurança farmacológica e reduz custos em saúde pública. Apoio: FAPEMIG. PPSUS. CNPq. UFJF. UFVJM.
255

ST 16

Estudos Históricos e Socioculturais da Educação
Física, Esporte, Lazer e
Práticas Corporais

256

Inserção do Profissional de Educação Física (PEF) no campo da Saúde Pública.
Thassya Abrantes de Oliveira; Cláudio Manuel Cabral Machado; Elaine
Toledo Pitanga Fernandes; Marileny Boechat Frauches; Dângelo Salomão
Augusto (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chave: Profissional de Educação Física, Saúde pública, Atenção
básica.
Introdução: A inserção do Profissional de Educação Física (PEF) na
Saúde Pública é considerada recente e, embora evidenciada nas Unidades
Básicas de Saúde, em ações e programas como os Núcleos de Apoio à
Saúde da Família (NASF) e Programa Academia da Saúde, tal processo
se apoia em incertezas e possibilidades. Objetivo: Refletir sobre a inserção do Profissional de Educação Física (PEF) no campo da saúde pública.
Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada por uma
análise de artigos nas bases de dados LILACS e SciELO, publicados entre
2002 e 2017. Os descritores utilizados foram: Profissional de Educação
Física, Saúde pública e Atenção básica. Resultados: A inserção do PEF na
saúde pública possibilita o desenvolvimento de atividades de prevenção,
promoção e reabilitação da saúde. Entretanto, as intervenções dos PEF
vinculam-se a perspectivas de combate ao sedentarismo, caracterizam-se
por abordagens direcionadas a grupos gênero/etários específicos (mulheres idosas), com histórico e/ou situação de adoecimento, e de cunho curativista. Conclusão: A presença do PEF na Saúde Pública está associada ao
desenvolvimento político da noção de promoção da saúde. Neste sentido,
a orientação da atuação destes profissionais deve incorporar abordagens
que permitam uma interlocução com os territórios e a produção de intersubjetividades pela atribuição de sentidos e significados às práticas corporais e atividades físicas, desenvolvendo a autonomia das comunidades e a
saúde, concomitantemente. Apoio: BICFAPEMIG/UNIVALE.
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A atuação dos profissionais de educação física no Núcleo de Apoio à
Saúde da Família e o desafio da Promoção da Saúde
Dângelo Salomão Augusto, Suely Maria Rodrigues, Elaine Toledo Pitanga
Fernandes, Claudio Manoel Cabral Machado, Thayssa Abrantes de Oliveira, Marilene Boechat Frauches Brandão (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação física, Núcleo de Apoio à Saúde da Família,
promoção da saúde
Introdução: Aos discursos que vinculam as Atividades Físicas (AF) e
Práticas Corporais (PC) à ideia de Promoção da Saúde (PS) subjazem diferentes concepções que orientam as ações dos profissionais de educação
física (PEF) nos espaços de inserção na Saúde Pública. Considerando-se a
participação social e o empoderamento dos sujeitos, individuais e coletivos, das comunidades, na produção de ações e estratégias de PS como uma
das principais metas neste processo, postula-se que nem todas as ações de
AF e PC, ditas de PS, o sejam de fato. Objetivo: Identificar as concepções
de PS presentes nos discursos dos PEF do Núcleo de Apoio à Saúde da Família do município de Governador Valadares (NASF/GV). Metodologia:
Estudo observacional, de corte transversal, com abordagem qualitativa. A
amostra foi composta por 6PEF inseridos no NASF/GV, tendo como critério de inclusão possuir vínculo trabalhista com o NASF e tempo mínimo
de 06 meses de atuação na unidade. A coleta de dados foi realizada por
meio de entrevista com roteiro semiestruturado. Os dados foram tratados
com técnica de Análise de Conteúdo. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce. Resultados: Observou-se que os termos ‘prevenção’ e ‘promoção’ (da saúde) são evocados sem distinção semântica evidente. A concepção de PS está centrada na
abordagem comportamental de adesão à AF como hábito e ligada à ideia
de qualidade de vida, sem considerar os determinantes sociais da saúde.
A lógica da clínica na relação profissional-usuário sugere uma concepção
biomédica de atuação na qual o protagonismo do fazer em PS é assumido
como prerrogativa do núcleo específico do profissional. Conclusão: O paradigma biomédico, a abordagem comportamental são concepções ainda
hegemônicas no campo da PS. Todavia, o desafio da PS consiste na produção de empoderamento e autonomia dos sujeitos para além da noção de
prevenção de doenças ou mesmo dos efeitos da AF sobre a aptidão física
como fator de saúde.
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Preservação e resgate de valores culturais fundamentado nos jogos e
brincadeiras
Caio de Sales Carvalho, Aristide de Andrade Neto, Dayana Lopes Rocha,
Cleber Siman de Amorim (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Educação Física Escolar; Cultura, Jogos e Brincadeiras.
Introdução: O presente trabalho é um projeto de intervenção realizado
no estágio II no ensino fundamental, após observações e intervenções na
escola Centro Interescolar DR Raimundo Albergaria Filho. Durante o período de observação identificou-se características das turmas pautando nos
itens processo ensino aprendizagem, conteúdo, método, avaliação, relação
professor aluno. Assim definiu-se como tema jogos e brincadeiras pois se
trata de uma atividade fundamental para o desenvolvimento dos educandos, oportunidade de observar a prática associando ao conhecimento teórico já introduzido na universidade. Possibilita ao aluno conhecer um pouco
da rotina, organização e práticas de uma escola regular, sob a supervisão
de um profissional da área. Objetivo: Contribuir para o resgate de valores
culturais a partir dos jogos e brincadeiras e estimular a construção coletiva, respeitando os valores da diversidade. Metodologia: As estratégias
utilizadas são o preparo do espaço antecipadamente com cones, cordas,
caixa de som, bolas e outros obstáculos que lhe permitam movimentos de
correr, pular, saltar e outros desafios corporais. Resultados: A relação professor e aluno são positivas e de forma produtiva tanto no comportamento,
valores e atitudes, os alunos percebem que são bem-vindos e que aprender
é bom, é também uma relação de cuidado, atenção, carinho, amizade e
aprendizagem. Conclusão: A proposta oferece através dos jogos, brincadeiras e dialogo. A inclusão da pluralidade cultural que tem como objetivo
a construção de valores como a participação de todos, independentemente
de cor, raça, religião, sem nenhum tipo de discriminação.
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Resgate dos Jogos e Brincadeiras Tradicionais no Ensino Fundamental.
Thaynara Malta Cruz, Joany Oliveira D’ajuda, Cleber Siman de Amorim
(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Educação Física Escolar; Resgate, Jogos e Brincadeiras.
Introdução: O presente trabalho é um projeto de intervenção realizado no
estágio II no ensino fundamental, após observações e intervenções na Escola Estadual Rotary Club. Durante o período de observação, identificou-se a características das turmas, processo ensino aprendizagem, conteúdo,
método, avaliação, relação professor aluno. Notou-se que a escola obteve
uma grande diferença no bairro, possuindo uma infraestrutura adequada,
assim recebendo a maioria das crianças que moram lá. A escola oferece o
ensino fundamental (anos iniciais) e educação especial, que conta com o
Projeto Incluir e Projeto Educação em Tempo Integral garantindo a inclusão escolar. Assim definiu-se como tema jogos e brincadeiras por ser uma
atividade fundamental para desenvolvimento cultural, social e a aprendizagem do aluno, possibilitando o educando a se expressar, socializar,
pensar e demostrar os seus sentimentos, emoções, e desejos. Objetivo:
Valorizar a diversidade cultural a partir dos jogos e brincadeiras tradicionais, compreendendo o jogo e a brincadeira tradicional como manifestação cultural. Metodologia: As estratégias utilizadas são o preparo do
espaço antecipadamente e a organização da turma. Resultados: A relação
professor e aluno são positivas e favorável, a professora faz o papel de
facilitadora no processo de aprendizado, os alunos sempre participativos e
dispostos a aprender, tornando uma relação de amizade, respeito, cuidado
e aprendizagem. Conclusão: A proposta oferece inclusão da pluralidade
cultural nos jogos e brincadeiras que tem como objetivo a valorização das
diversas culturas, sem nenhum tipo de discriminação. Através dos jogos e
brincadeiras compreender a manifestação cultural e a construção de valores, identificando a diversidade cultural por meio dos jogos e brincadeiras
que as crianças conhecem.
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O voleibol e a escola, (re) construindo valores éticos.
Paulo José de Sousa Silva, Bruno Rogério de lima Vieira, Stanley Moreira, Cleber Siman de Amorim (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Ensino Médio, Educação Física, Voleibol, ética.
Introdução: O estágio torna-se uma exigência da LDB (nº 9394/96). Foram observadas turmas do ensino fundamental do 7° ao 9° ano com idades
entre 10 e 15 anos, cada turma com média de 35 a 40 aluno. Durante a
observação constatou os seguintes conteúdos, que são realizados dentro
do possível: futsal, queimada, três, xadrez, damas, entre outros. Pensando
em como a escola lida com a educação física, marginalizando a mesma
pela prática do rola-bola, no esporte como formação do cidadão ético através da busca pela felicidade, no fair-play como mediador entre a busca
da felicidade pela vitória e pelos caminhos que levam a ela, e em como
o voleibol sendo um esporte que trabalha várias habilidades motoras, sociais e psicológicas, introduzir o mesmo a escola utilizando de valores
éticos como o próprio fair-play instigou a mudança através daquele ambiente, assim o tema foi “O voleibol e a escola, (re) construindo valores
éticos”. Objetivo: Compreender o voleibol, dentro de suas características,
valorizando os aspectos éticos e morais. Metodologia: Utilizou-se durante a intervenção atividades de cunho lúdico e pré-desportivo, através de
atividades dinâmicas e coletivas, acompanhadas sempre de discussões e
reflexões em rodas de conversa. Conclusão: Dessa forma a intervenção
foi feita para que os alunos absorvessem o conteúdo proposto da melhor
maneira possível. Assim, foi proposto que essa etapa do estágio curricular obrigatório estivesse voltada para a aprendizagem parcial do voleibol,
articulando valores éticos e morais. Resultados: Durante a intervenção,
afetada pela interrupção das aulas pela Greve dos professores do Estado
de Minas Gerais, introduziu-se elementos do desporto, como fundamentos
técnicos e principalmente discussões que relacionava o Voleibol com a
ética e os princípios do fair-play, trabalho em equipe e o respeito mútuo
em quadra. Foi possível a compreensão por parte dos alunos dos aspectos
éticos e morais que o Voleibol apresenta.
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Direitos Fundamentais na Escola: relato de experiência do grupo de
arte
Genilda dos Santos Ferreira; Mayra Correia Lauriano; Lucas Asafe de
Melo Silva; Rafael Jeferson Amorim; Beatriz Ferreira Santos; Diego Jeangregório Martins Guimarães (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Atividade de extensão; Direitos Fundamentais; Aspectos Socioculturais.
Introdução: A atividade de extensão “Direitos Fundamentais na Escola”,
promovida pelos alunos do 2º período matutino, do curso de Direito da
UNIVALE no dia 20 de outubro de 2017, tendo como público alvo os
alunos do ensino médio do Centro Interescolar DR. Raimundo Soares de
Albergaria Filho, situado na Ilha dos Araújo. Atividade coordenada pelo
professor André Rodrigues que leciona a disciplina Direito Constitucional. A sala foi dividida em grupos: Imprensa, que entrou em contato com
a direção da escola e divulgou o evento; Docência, que apresentou uma
aula a respeito dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal
de 1988; e o grupo da Arte que retratou as cenas do cotidiano que viola os
direitos fundamentais como liberdade religiosa, liberdade de expressão,
liberdade de gênero. Objetivo: Visa demonstrar os resultados da atividade
de extensão na perspectiva dos alunos do grupo da Arte, destacando os aspectos socioculturais apresentados. Metodologia: Relato de Experiência.
Resultados: O grupo da Arte por meio de dramatizações destacou vários
aspectos socioculturais que interferem na harmonia social, evidenciando
claramente a violação dos direitos fundamentais, tais como: violência doméstica e urbana, preconceito, homofobia, machismo, intolerância religiosa. Observou-se ainda, a identificação dos alunos com as chocantes cenas
apresentadas. Conclusões: Destaca-se a relevância e o caráter inovador
da atividade de extensão proposta a metodologia ativa que trabalhou de
forma didática e descontraída temas tão densos, mas tão presentes na sociedade. A Univale cumpriu seu papel social ao interagir com a realidade
social do contexto local. A atividade foi uma oportunidade de enriquecer
a vida acadêmica dos discentes com atividades de extensão, através de
práticas lúdicas de dramatização e encenação por parte dos alunos.
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Relato de experiência: projeto de extensão Saberes e Sabores
Camila Maria Dias dos Santos, Irene dos Santos, Stephanie Conceição
Costa Soares, Eloísa Helena Medeiros Cunha (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE.
Palavras-Chave: alimentação saudável, promoção da saúde, hábitos alimentares, educação nutricional.
Introdução: A Educação Nutricional é um instrumento de extrema importância para promoção de hábitos saudáveis, principalmente quando são
usados com o propósito de conscientizar e despertar o interesse de crianças e adolescentes; especialmente nessa fase em que os hábitos alimentares são consolidados e necessitam de uma alimentação adequada para o
crescimento e desenvolvimento. Diante disso, a escola é o local privilegiado para se trabalhar com promoção de saúde, pois tanto as crianças quanto
os adultos passam ali boa parte do seu tempo. Objetivo: Relatar os efeitos
provenientes do Projeto de Extensão Saberes e Sabores que visa à educação nutricional em escolares. Metodologia: O presente trabalho trata-se
de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que foi desenvolvido através de oficinas culinárias durante o período de fevereiro de 2017 a
julho de 2018, por discentes do curso de bacharelado em Nutrição da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE). As oficinas têm como enfoque
a alimentação saudável e aproveitamento dos alimentos, com público alvo
de faixa etária compreendida entre 2 a 15 anos das escolas da Rede Pública
e Privada do município de Governador Valadares e Região. Resultados:
As oficinas são realizadas no laboratório de Técnica Dietética, tendo sido
atendidos 1.000 alunos, que fizeram oficinas sobre Reaproveitamento de
Alimentos, Lanches Saudáveis, Alimentação para intolerantes – Glúten e
Lactose – além de brincadeiras lúdicas sobre os temas trabalhados. Conclusão: As Oficinas dos Saberes e Sabores contribuem para a disseminação de informações sobre a promoção da saúde na comunidade escolar,
estimulando o público a assumir atitudes mais saudáveis através da prática
de preparar o próprio alimento.
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Analise da constitucionalidade dos votos dos ministros na audiência
simulada do STF a respeito da ação direta de inconstitucionalidade
em face do decreto 9.246/2017, que versa sobre indulto natalino
Giovanni de Aquino Godoy, Kerolayne Rodrigues Gonçalves, Marcus
Túlio Pereira de Castro Maia, Matheus Felipe de Assis Silva, Weverson
Ribeiro Mendes, Edmarcius Carvalho Novaes (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: audiência, simulada, votos, constitucionalidade.
Introdução: No dia 14 de maio de 2018 foi realizada uma audiência simulada com os alunos do Curso de Direito da Universidade Vale do Rio
Doce, sob um pedido de declaração de inconstitucionalidade do indulto
natalino. Essa audiência simulada é um trabalho da disciplina de Direito Constitucional. Ao final desta audiência, tivemos 8 votos a favor e 3
votos contra a inconstitucionalidade. Objetivo: Esse trabalho visa analisar a constitucionalidade alegada nos votos dos 3 ministros contrários a
decisão. Metodologia: Trata-se de uma revisão documental, a partir de
análise do relatório completo da referida audiência simulada. Resultados:
Analisando a totalidade dos votos e possível observar que os 8 ministros
que votaram a favor da ADIN alegaram que a inconstitucionalidade é observada no momento em que o Presidente ultrapassa os limites do indulto
de modo que ele abranja mais que o necessário, além disso, também alegaram que o Presidente retirou a autonomia dos 3 Poderes e a violação da
individualização da pena. Os 03 votos que alegaram a constitucionalidade
do indulto relataram que não houve usurpação dos 3 Poderes e visam o
sistema carcerário não como medida vingativa do estado, mas, sim como
medida de ressocialização, e que por esse motivo, não há porque o detento não receber tal liberdade. Entendemos que existem argumentos tanto
para a inconstitucionalidade como para a constitucionalidade. Conclusão:
Esses trabalhos acadêmicos com atividades práticas, são de suma importância para treinarmos e melhorarmos nossas futuras atuações no mercado
de trabalho.
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Os amicus curiae e a importância da sua participação na promoção
da justiça
Arthur Barcelos Munhen, Luma Teixeira Giostri, Nayane Gomes Costa
Freitas, Tauane Baessa Almeida. Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Amicus curiae, Audiência simulada, Democracia.
Introdução: O presente trabalho consiste na reflexão acerca da Audiência
Simulada realizada no curso de Direito da Universidade Vale do Rio Doce
- UNIVALE. Tal atividade teve como objeto uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra um “Indulto Natalino”. O elementar propósito da
audiência simulada foi de contribuir na formação do aluno do curso de
Direito de forma prática, para que entenda os procedimentos de um debate
jurídico e suas peculiaridades. Objetivo: Identificar o papel dos amicus
curiae em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, bem como sua importância para o debate democrático. Metodologia: Foram utilizados a
leitura da ADI 5874/STF e doutrina de Direito Constitucional. Resultado:
O amicus curiae é uma figura recente no direito brasileiro. São entidades
com representatividade na sociedade, assistindo à Justiça e enriquecendo
o debate democrático. Positivado em 1999 no processamento e julgamento das ADI’s e ADC’s na Corte Suprema, foi recepcionado também em
2015 no Código de Processo Civil. Na audiência simulada, observou-se
a sua relevância no âmbito jurídico. Tendo em vista que seus membros
representam estritamente a opinião de grupos da população, conclui-se
que a positivação dos amicus curiae se fundamenta na sua importância nos
processos que discutem direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos. Contudo faz-se uma crítica quanto a declaração de sua falta de legitimidade para interpor recursos, salvo os embargos declaratórios, conforme
entendimento do STF. Apesar do novo CPC trazer mais uma hipótese de
interposição de recurso, nos casos de incidente de resolução de demandas
repetitivas, é frustrante perceber que um assistente tão importante nos processos jurídicos, possui seus poderes limitados, dando insegurança tanto
ao seu ingresso nas ações, quanto na diferença de tratamento que é dado
a estes. Conclusão: Diante do exposto, entende-se que os amicus curiae
proporcionam um processo jurídico mais adequado e justo. Com base na
audiência simulada sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade em face
do Indulto Natalino, torna-se mais claro que sem a participação dos amigos da corte, o processo seria dificilmente acessível aos particulares e tão
pouco democrático.
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O princípio da razoabilidade nos votos dos ministros do Supremo
Tribunal Federal em audiência simulada
Jadir Carlos Mundt, Jéssika Resende de Campos, Marcos Boechat Coelho
Costa, Pedro Alcântara Soares, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Princípio da razoabilidade, Supremo Tribunal Federal,
Audiência simulada, Prática extensionista.
Introdução: A audiência simulada do STF é uma prática realizada pela
Univale, sendo os trabalhos apresentados pelos estudantes do Curso de Direito, sob orientação dos professores. A audiência em questão discutiu sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do Decreto 9.246/2017
que versa sobre o Indulto Natalino. Objetivo: Analisar o princípio da razoabilidade nos votos dos ministros do STF. Metodologia: Trata-se de
uma revisão bibliográfica a partir das doutrinas, bem como análise documental: voto dos ministros do STF em audiência simulada. Resultados:
Apesar do princípio da razoabilidade não se encontrar expressamente previsto no texto da Constituição de 1988, é notória a sua grande relevância e
sua contribuição em análise de casos e julgamentos. Foi possível vislumbrar a presença do referido princípio, direta e indiretamente, na maioria
dos votos dos ministros. Pois, por um lado, ressaltou-se que o decreto
tem previsão na Constituição Federal, tendo o Presidente da República a
prerrogativa de sua concessão, por outro, argumentou-se que o Decreto
insulta a segurança jurídica e a ordem pública, proporcionando uma visão
de impunidade, incorrendo o Chefe do Executivo na falta do princípio da
razoabilidade. E ainda, alegou-se que o princípio da razoabilidade ficara
inalcançável quando se propôs a impugnação da totalidade do Decreto,
logo o princípio fora ignorado não pelo chefe do Poder Executivo, mas,
pelo autor da ação pleiteada. Conclusões: Percebe-se a importância da
realização da audiência simulada, considerando especialmente o princípio
da razoabilidade, uma vez que ajuda os acadêmicos de Direito na consideração de opiniões divergentes, o que fará com que seja aplicada a razoabilidade na vida cotidiana do profissional operador do Direito.
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Direitos Fundamentais na escola: relato de experiência do grupo da
imprensa
Daniel Nunes Leite Duarte; Gustavo Souto dos Santos; Valdean Carlos
Pinheiro do Nascimento Filho; Matheus Pedro Domiciano; Diego Jeangregório Martins Guimarães (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: atividade de extensão, direitos fundamentais, ensino médio.
Introdução: A atividade de extensão denominada “Direitos Fundamentais
na Escola” foi desenvolvida dentro da disciplina de direito constitucional
I com uma das finalidades de maior aprendizagem sobre “direitos e garantias fundamentais”. A turma realizou uma visita guiada ao Centro Interescolar Dr. Raimundo Soares Albergaria e lá foram realizadas atividades
lúdicas e uma aula sobre os direitos e garantias fundamentais para alunos
do ensino médio da referida escola. A sala de aula foi dividida em três
grandes grupos sendo eles: arte, apresentando um teatro ou outro tipo de
representação artística; imprensa, responsável pela divulgação do evento;
docência responsável por ministrar a aula sobre os direitos fundamentais.
Objetivo: Apresentar os resultados da atividade de extensão realizada na
perspectiva dos alunos do grupo da imprensa. Metodologia: Relato de Experiência Resultado: Os alunos do grupo de imprensa foram responsável
pela confecção de folhetos, banners, cartazes, crachás, criação de página
nas redes sociais. Além disso foi realizado o registro fotográfico, auxílio
aos demais grupos em momentos pontuais, como: preparação do ambiente
de apresentação e documentação de toda a atividade. Conclusão: A atividade de extensão realizada promoveu uma oportunidade muito boa de
se desenvolver habilidades no trabalho em equipe, bem como ressaltar a
importância da Universidade na comunidade local para transformação da
realidade. Levar conhecimento sobre os direitos e garantias para os alunos
do ensino médio, foi um grande desafio para os discentes que tiveram que
aprender organizar um evento para o público externo e realiza-lo com excelência.
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A formação jurídica a partir de práticas extensionistas: a experiência
de uma audiência simulada
Ivignee Rodrigo Porto e Porto; João Henrique Ramos Crespo; Nathalia
Valadares Moura; Tierry Alves da Silva; Edmarcius Carvalho Novaes
(orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: prática extensionista; formação jurídica; audiência simulada.
Introdução: A análise da atividade de extensão realizada no terceiro período do Curso de Direito trazida através da Audiência Simulada do STF,
se caracteriza enquanto instrumento pedagógico para a obtenção do conhecimento da prática jurídica ainda na formação acadêmica. A alteração
do perfil discente no ensino superior nos últimos 15 anos, com as políticas
afirmativas e de inclusão, favoreceu ao corpo docente alterar seu método
de ensino, explorando a união entre os processos pedagógicos e o ensino tradicional de Direito. Neste sentido, a audiência simulada enquanto
trabalho de extensão teve como objetivo aprimorar o conhecimento com
relação à prática jurídica no que tange a audiência no STF. Objetivo: Avaliar o papel do trabalho de extensão através da audiência simulada do STF,
bem como identificar se o mesmo proporcionou aos alunos participantes as
habilidades e competências previstos para tal disciplina. Método: Trata-se
de uma revisão bibliográfica, a partir de pesquisas em artigos e documentos legais, bem como relato de experiência vivenciada por este grupo de
alunos. Resultados: O trabalho de extensão realizado através da audiência
simulada oportunizou a prática jurídica dos alunos que participaram de
maneira satisfatória, podendo-se avaliar que o mesmo proporcionou aos
alunos conhecimento satisfatório o que culmina em habilidades e competências propostas para tal atividade. Conclusões: Há uma nítida diferença
entre o ensino tradicionalista e o ensino aprimorado atual, que se utiliza de
práticas extensionistas, através de trabalhos como o realizado pela audiência simulada do STF, bem como nos resultados obtidos a partir deste tipo
de formação jurídica.
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Os trabalhos de extensão como método para hermenêutica jurídica
Ângelo Andrade; Gilson Resende; Judson Cleyton; Paulo Ferreira;
Edmarcius Carvalho Novaes (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: formação jurídica, prática extensionista, hermenêutica
jurídica.
Introdução: Este trabalho analisa a realização de Audiência Simulada,
realizada pelos acadêmicos do terceiro período do Curso de Direito da
Univale, de caráter extensionista, com o fito de auxiliar aos discentes na
obtenção da habilidade de hermenêutica no contexto político/jurídico brasileiro. A utilização da audiência simulada de Ação Direta de Inconstitucionalidade como prática jurídica reflexiva sobre a temática do indulto
natalino (Decreto Executivo n°. 9.246 de 21/12/2017), cumpriu seu papel
de aprimoramento do conhecimento com relação a prática jurídica e a hermenêutica constitucional do atual momento político brasileiro. Objetivo:
Aprimorar nos discentes, através da vivência da Audiência Simulada do
STF sua hermenêutica jurídica, para uma melhor interpretação das normas e os fatores que lhes influenciam. Método: Trata-se de uma revisão
bibliográfica e documental, além de relato de experiência dos discentes.
Resultado: A referida ADI simulada proporcionou a cada discente o desenvolvimento de sua hermenêutica bem como a prática jurídica de forma
simples, clara e objetiva, de tal modo que pudessem chegar a um resultado
satisfatório, tanto para os participantes, quanto ao público presente. Conclusão: O trabalho de extensão observou que a preponderância da vontade
objetiva da lei sobre a intenção do legislador constitui regra hermenêutica
a ser observada no que se refere à destinação constitucional do Indulto
natalino. Tem-se, portanto, que a hermenêutica constitucional, atualmente,
realiza o triunfo da Constituição e dos direitos fundamentais nas decisões
do STF, estabelecendo método novo de solução da controvérsia constitucional, em favor da liberdade e em benefício do ser humano.
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Direitos Fundamentais na escola: relato de experiência do grupo da
docência
Hian Guilherme Cruz de Souza; Jéssyca Martins Temponi; Rhaniele Alves Souza; Carlos Eduardo de Almeida Lima; Diego Jeangregório Martins
Guimarães (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)
Palavras chaves: atividade de extensão; direitos fundamentais; ensino.
Introdução: A atividade de extensão denominada “Direitos Fundamentais
na escola” consiste em um evento realizado pelos alunos do 2º período de
direito da UNIVALE dentro da disciplina de Direito Constitucional, tal
atividade compreende a promoção de uma aula e atividades lúdicas para
os alunos do ensino médio de uma escola da rede pública de ensino na
cidade de Governador Valadares. A estrutura da Atividade é relativamente
básica sendo a sala de aula dividida em três grandes grupos sendo eles:
arte, apresentando um teatro ou outro tipo de representação artística; imprensa, responsável pela divulgação do evento; docência responsável por
ministrar a aula sobre os direitos fundamentais. Objetivo: Apresentar os
resultados da atividade de extensão realizada na perspectiva dos alunos do
grupo da docência. Metodologia: Relato de experiência. Resultados: A
atividade fomentou não somente o estudo e aprimoramento do conteúdo
ministrado aos alunos do ensino médio da rede pública, mas também possibilitou um desenvolvimento do acadêmico ao proporcionar a experiência
de ser um professor, o que se provou verdadeiro desafio, assim teve que se
aprender a ser o mais pedagógico possível durante a explicação do conteúdo, pois se sabe o quão difícil uma aula pode ser. Assim resulta que se teve
que aprender a ser o mais didático possível. Além disso foi possível observar o interesse dos estudantes do ensino médio, pois o aprendido pode
ser aplicado na redação do ENEM, visto que tal redação sempre toca em
assuntos de cunho sociais e os direitos fundamentais podem ser aplicados
nessa temática. Conclusão: A atividade de extensão para a formação acadêmica do universitário foi fundamental ao desafiá-los no aprimoramento
do conhecimento adquirido, bem como desenvolver habilidades de trabalho em equipe, e oratória, tão importantes no universo jurídico.
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GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL: EDUCAÇÃO, MOVIMENTOS
SOCIAIS, SUJEITOS E
PROCESSOS
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Representações da masculinidade na telenovela Ti-ti-ti
Vanrochris Helbert Vieira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Rede Globo, mídia, homossexualidade, gênero.
Introdução: A telenovela Ti-ti-ti foi ao ar entre 2010 e 2011 pela Rede
Globo e foi escrita por Maria Adelaide Amaral. Este estudo é resultado de
uma iniciação científica realizada no Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade (Gris) da UFMG. Objetivo: Identificar os modelos de masculinidade presentes na telenovela Ti-ti-ti. Metodologia: Foi realizada uma
revisão bibliográfica e uma análise de conteúdo a partir de três personagens masculinas: Edgar (Caio Castro), Julinho (André Arteche) e Jacques
Leclair (Alexandre Borges). Buscou-se observar a narrativa, a caracterização das personagens e os discursos relacionados a gênero e sexualidade
em torno delas. Para o recorte, foram consultados os resumos da novela
para identificar os principais acontecimentos ligados às personagens. Resultados: Edgar era um homem heterossexual que ocupava o papel de galã
da telenovela. Alguns elementos tradicionalmente ligados à masculinidade
foram encontrados em sua caracterização, como virilidade, trabalho e família. Entretanto, outros elementos tradicionalmente relacionados ao feminino, como vaidade e sensibilidade também foram observados. Julinho
era um homem homossexual apresentado como um dos heróis da trama.
Ele era sensato, trabalhador, responsável e afetuoso. Seus valores morais
eram muito fortes e ele os defendia com intensidade. Seu primeiro relacionamento amoroso na trama foi caracterizado de forma idealizada. Jacques
era um homem heterossexual afeminado. Ele era caricatural, desajeitado
e motivo de chacota dentro da trama. Seu desajuste era diretamente relacionado à sua expressão de gênero. Conclusão: Foi possível perceber que
valores tradicionais ligados à masculinidade se mantém, mas são relativizados ou complementados por valores advindos do universo feminino. O
respeito à homo-orientação é defendido na telenovela, e os homossexuais
são vistos como homens tanto quanto os heterossexuais. Entretanto, a expressão de gênero afeminada é vista com desdém e como um desajuste.
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Desconstruindo Padrões de Beleza: a nudez feminina nas fotografias
de Irving Penn
Raquel Paixão Rebouças
Palavras-chave: padrões de beleza; nu feminino; fotografia.
Introdução: Nos anos de 1949 e 1950, o fotógrafo estadunidense Irving
Penn produziu ensaios fotográficos que têm como tema o nu feminino. O
trabalho de Penn seria apenas mais um do gênero não fosse pela forma
como as imagens foram construídas. O fotógrafo decidiu retratar, além de
mulheres magras, corpos gordos marcados pela flacidez cutânea, que revelam seios caídos, abdomens salientes, estrias e celulite que são realçados
pelas poses e ângulos escolhidos. Objetivo: comparar as características
dos corpos retratados por Penn com os padrões de beleza presentes nos séculos XX e XXI e ainda, refletir acerca da contribuição da fotografia nesse
debate por meio dos seus elementos técnicos e plásticos. Método: análise
de três imagens do livro Earthly Bodies: Irving Penn’s Nudes, 1949-50 que
retratam corpos gordos. Resultados: Nas três figuras, nota-se a predileção
do fotógrafo por distanciar esses corpos das referências de beleza, sensualidade e erotismo, muito comuns nas revistas de nu feminino. O enquadramento, a iluminação e as poses escolhidas por Penn, juntos, realçaram a
gordura, desconstruíram as formas e desfizeram os contornos dos corpos,
rompendo com a imagem da mulher desejável e objetificada, construída ao
longo dos séculos XX e XXI. Conclusões: Nos séculos XX e XXI, a mulher magra e sensualizada foi a imagem disseminada pelas revistas de nu,
entre outras. A busca por alcançar esse padrão, refletiu negativamente na
autoestima e na autoimagem de muitas mulheres, desencadeando transtornos físicos e psíquicos. Deste modo, a proposta de analisar fotografias que
desconstroem esse padrão convencionado como ideal, dá início à reflexão acerca da imagem irreal e cruel que tem sido transmitida às mulheres
desde a infância. A problematização desse tema faz-se necessária em um
mundo pluralizado e habitado por mulheres das mais diferentes formas e
pesos que precisam, acima de tudo, aceitar seus corpos como são.
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Territórios gêneros na universidade: uma constatação dos cursos
masculinizados e feminizados na Universidade do Vale do rio doce
Vanessa Ferreira de Araújo
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: território; gênero; cursos; universidade; ensino superior
Introdução: Ao observar as divisões dos cursos superiores nas universidades, é inevitável a percepção sobre a predominância de determinados
gêneros a outros, em particulares cursos ofertados, que refletirão posteriormente nas divisões de gêneros do ambiente de trabalho. Desta feita, o
presente artigo apresenta uma análise dos territórios gêneros encontrados
nas Universidades, onde se busca compreender quais os cursos masculinizados e feminilizados no ambiente acadêmico; e as motivações para tal
formatação no meio universitário. Desta feita, o campo de pesquisa a ser
utilizado é a Universidade do Vale do Rio Doce(UNIVALE), localizado na
cidade de Governador Valadares. Objetivo: Identificar os cursos masculinizados e feminilizados nos cursos de graduação da Universidade Vale do
Rio Doce e as motivações para tal formatação. Metodologia: Este estudo
possui caráter qualiquantitativo, visto que será feita coleta de dados referentes aos matriculados e graduados nos últimos 05 anos, nos cursos de
graduação na Universidade Vale do Rio Doce e a análise das motivações
para tal formatação. Resultado: Ao fazer inicialmente uma análise sobre
a divisão do trabalho e os estigmas trazidos nas profissões, principalmente
em relação às mulheres, é inicialmente constatável que, as profissões ocupadas majoritariamente por mulheres, são geralmente de natureza administrativa, habilidades motoras, área da saúde(relacionado ao cuidado), e
atividades similares, que contribuem para que tal concepção se mantenha
na visão da sociedade como legitimado, e seja determinante para a escolha do jovem em seu curso de graduação. Conclusão: Assim como os
estigmas da divisão do trabalho continuam enraizados até os dias de hoje
como determinantes para a predominação de determinados gêneros em
algumas profissões, acredito que tal escolha tende a se repetir nos cursos
de graduação, porém com menor discrepância, visto que nos últimos anos,
as mulheres têm sido encorajadas a se aventurar em territórios ainda não
predominados pelo sexo feminino.

275

Por uma nova geografia do poder, segundo Claude Raffestin e as correlatas implicações no objeto de pesquisa da arquitetura prisional e
de gênero
Marcos Vinicius Dias Pardim, Mauro Augusto (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Arquitetura prisional, Apac, Gênero, Claude Raffestin.
Introdução: Este trabalho tem por objetivo correlatar as implicações dos
conceitos apresentados na obra “Por uma nova geografia do poder”, do
geógrafo Claude Raffestin no projeto de pesquisa “Arquitetura prisional
e mulheres na Apac – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Nesse sentido, tendo como ponto de partida a resolutiva do que está
sendo pesquisado, para obtermos uma percepção do espaço físico prisional invocamos a relação de poder de Raffestin (1993) ao expor sobre as
organizações que podem canalizar ou bloquear determinados comportamentos, ou seja, domesticar as forças sociais. Em relação ao método Apac,
em especial, é sedimentado que o principal objetivo da pena privativa de
liberdade é promover a reinserção social do autor do crime, de modo que
este não volte a delinquir. Essa seria uma organização que enfatiza o poder sobre os atores sociais distinguindo trajetória da pena que deverá ser
cumprida e os regime. As reduções de regimes funcionam como alavanca
no processo de territorialização onde os atores sintagmáticos são inseridos
através da redução da pena em novos espaços, onde precisarão apropriar-se do espaço e adaptar-se às suas novas regras, brotando novos territórios. Objetivo: Correlacionar os conceitos sobre território apresentados
por Claude Raffestin com os da revisão bibliográfica sobre arquitetura
prisional Apac Método: Revisão bibliográfica com pesquisa em livros.
Resultados: Verificou-se que esse processo de territorialização, junto ao
regime de redução da pena em outros espaços, implicará na existência de
relações de poder entres os atores sociais e as organizações, sendo que,
sem eles, não é possível realizar uma definição do território. Conclusão:
Conclui-se que o poder exercido pelo Estado sobre as recuperandas, pois
estas estão sob a tutela desse. Isso ocorre pois é ele que vai direcionar o
processo de cumprimento da pena através de suas leis; sendo o objeto de
pesquisa dependente desse poder estatal.
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Egressas da APAC-GV: questões de gênero no mercado de trabalho
Júlio César de Castro Siman, Eunice Maria Nazarethe Nonato, Patrícia
Falco Genovez (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: mulher, ressocialização, mercado de trabalho, APAC
Introdução: A questão de gênero tem suscitado debates pertinentes na sociedade contemporânea. A temática ganha uma dimensão mais dramática
quando associada a mulheres em processo de ressocialização. Nesse contexto de dificuldades e avanços, há que se considerar o estigma do cárcere
e a sua influência na reinserção no mercado de trabalho das egressas da
Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) de Governador Valadares. O desafio neste caso é duplo, uma vez que a mulher luta
não só para provar sua capacidade de trabalho como também para superar
o rótulo de ex-presidiária imersa numa experiência que implica o redimensionamento de suas multiterritorialidades constituídas dentro e fora
da APAC. Objetivo: Pretende-se desenvolver uma pesquisa em que se
buscará saber como, e em que proporção, a discriminação contra a mulher
egressa do sistema prisional da APAC-GV se torna uma barreira junto ao
mercado de trabalho, dificultando o processo de ressocialização. Metodologia: Estudo qualitativo com levantamento bibliográfico de trabalhos
que abordam as barreiras encontradas pelas mulheres egressas do sistema
prisional no mercado de trabalho, apresentando recorte nas experiências
das ex-presidiárias da APAC-GV. Resultados: O trabalho apresenta como
resultado as abordagens dos autores no tratamento das temáticas do gênero feminino no mercado de trabalho e como o estigma da prisão influencia
a contratação das ex-apenadas da APAC, e quais soluções viáveis amenizam o problema. Conclusão: A promoção de iniciativas para incentivar a
reinserção social de mulheres egressas da APAC no mercado de trabalho é
fator que reduz a possibilidade da reincidência no mundo do crime. Nesse
sentido, a ocupação formal atende o objetivo principal da Lei de Execução
Penal que busca “efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
e do internado”.
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O ensino superior como promoção da equidade de gênero: uma revisão integrativa com base no estado da arte
Rafael de Oliveira Alves, Michele Silva Maurer, Eunice Maria Nazarethe
Nonato (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação, equidade, gênero, ensino superior
Introdução: A educação é um direito fundamental de todas as pessoas e
um dever do Estado, que visa o pleno desenvolvimento da pessoa e deve
ser promovida com a colaboração da sociedade. Sabe-se, no entanto, que
as políticas de educação nem sempre proporcionam significativa inclusão
social de grupos considerados minorias, especificamente, o das mulheres.
Objetivo: Mapear a produção acadêmica relativa ao referencial teórico-conceitual sobre as políticas públicas de ensino superior como promoção da equidade de gênero. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, de cunho qualitativo, com análise de oito artigos publicados em
português e espanhol no período de 2013 a 2018, encontrados no banco de dados do portal do SciELO - ScientificElectronic Library Online
(http://www.scielo.org). A discussão é construída a partir dos conceitos
educação, equidade e gênero. Resultados: Os textos encontrados fazem
uma reflexão sobre o conceito e significado do termo gênero, que deve
ser entendido como uma construção social, baseada em distintas estruturas de poder. Os estudos indicam que, apesar dos avanços, especialmente
a expressiva presença da mulher no ensino superior, a participação social
da mulher no mercado de trabalho ainda enfrenta grandes obstáculos para
uma efetiva equidade de gênero, sendo que algumas práticas reforçam
as normas e discursos de gênero já existentes. Conclusão: As políticas
públicas para acesso ao ensino superior se apresentam como ações afirmativas no propósito de promover o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho,
e são fundamentais na promoção da equidade de gênero, embora haja
necessidade de adequação das práticas e diretrizes para concretização da
igualdade entre os pares.
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Arquitetura prisional e mulheres na vivência pós-cárcere.
Marcos Vinícius Dias Pardim, Mauro Augusto Santos (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: espaço prisional, mulheres, memória
Introdução: A proposta deste trabalho é promover uma reflexão sobre os
impactos do espaço prisional no cotidiano de mulheres na vivência pós-cárcere, aliada a memória. A base teórica para esta análise foram artigos
e livros em diálogo com as experiências de mulheres no espaço prisional.
Para vincular a memória são destacados os trabalhos de Paul Ricoeur e
Elaine Cristina Pimentel Costa. Nesse sentido é preciso ressaltar que o
ambiente habitado passar a ser declarado como formas e conteúdos nos
momentos históricos das mulheres pós-cárcere. Suas memórias repletas de
movimentos em virtude dos relacionamentos que foram estabelecidos pelo
espaço, tornaram-se presentes nos seus cotidianos estigmatizados. Sobre
isto Ricoeur (2007) elucida que o espaço habitado, associado ao tempo,
transforma-se em memória como registro escrito de história, mudando de
significado simultaneamente em decorrência das mudanças realizadas pelos protagonistas, pela estória narrada e o tempo que em sucederam-se.
Salta à vista, com relação às memórias das mulheres pós-cárcere, a fragilidade das experiências vivenciadas durante o percurso no espaço prisional,
pois essas memórias serão instrumentos assertivos e imprescindíveis para
reintegração e bem-estar social. Costa Pimentel (2011) ressalta que a vida
no cárcere provoca ruptura nas identidades femininas, relacionadas as perdas sofridas junto às novas relações estabelecidas no espaço carcerário.
Isso trará consequências fora dos muros, resultando em estigmas e dificuldades no processo de reabilitação social. Objetivo: Investigar os efeitos
do espaço carcerário na vivência de mulheres pós-custodiadas. Método:
Pesquisa bibliográfica em artigos e livros. Resultados: A partir da análise
dos textos, foi identificado a ausência do Estado em constituir diretrizes
e políticas públicas para indivíduos com vivência pós-cárcere. As memórias adquiridas no espaço carcerário resultaram em desafios e estigmas
Conclusão: Conclui-se que as experiências adquiridas pelas mulheres no
espaço prisional e o fato de terem estado sob a tutela do Estado, torna dificultoso o retorno em liberdade. Assim ressalta-se a carência do Estado em
políticas públicas para apoiar o retorno de mulheres pós-cárcere à vida em
sociedade, uma vez que as memórias estabelecidas pelo espaço prisional
configuram-se em estigmas e limitações nos seus cotidianos.
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Gênero e representatividade política no Vale do Mucuri
Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá, Marcio Pereira dos Santos
Universidade Federal dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha - UFVJM
Palavras-chave: Gênero; Vale do Mucuri; Representação Política.
Introdução: Mesmo sendo maioria no universo eleitoral no país, no estado e na maioria dos municípios do vale do Mucuri e Jequitinhonha, o
número de mulheres que se candidatam a cargos eletivos do executivo e
legislativo municipal nas eleições 2016 é muito inferior ao do universo
masculino. Este artigo é extraído da pesquisa sobre a participação das mulheres nos cargos públicos do executivo e legislativo nos Vales do Mucuri
e Jequitinhonha. Objetivo: O presente trabalho visa compreender as diferenças numéricas de gêneros na política pública institucional, evidenciado
pelo baixo grau de inclusão política das mulheres nos espaços tradicionais
de representação política – Executivo e legislativo municipal do Vale do
Mucuri, compreendendo os processos históricos e culturais que excluí ou
restringe a presença das mesmas na vida e nos assuntos públicos. Metodologia: O presente estudo é uma pesquisa documental, exploratória,
qualiquantitativa, sobre a participação feminina na política institucional
do Vale do Mucuri, tendo como aporte teórico os estudos feministas e
teorias feministas sobre política. Resultados: Apesar da existência de uma
legislação que prevê a obrigatoriedade das mulheres no pleito eleitoral, a
invisibilidade das mesmas na política no vale do Mucuri é notória. A análise dos dados evidencia uma sub-representação das mulheres no legislativo
municipal e total ausência das mesmas como chefe do executivo, evidenciando uma dificuldade ainda maior no acesso aos cargos de comando neste território. Conclusão: Os espaços tradicionais de representação política
no Vale do Mucuri ainda é majoritariamente masculino, que reproduz a
cultura patriarcal ainda marcante na região. Este fato se reflete na manutenção e reprodução de políticas que não contemplam as necessidades do
universo feminino e contribui para perpetuar valores culturais do papel
da mulher no ambiente do lar e da família, dissociando-a da política, da
representatividade e da participação cidadã. Apoio: UFVJM
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O papel das políticas públicas para o fortalecimento do APL no processo de desenvolvimento regional
Beatriz Costa Rocha, Aléxia Pauliane Assis de Oliveira, Randyelha Marcelino dos Santos, Shirley Almeida de Souza Tápias, Imirene Lodi dos
Santos (orientadora)
Universidade Vale do Rico Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: arranjos produtivos locais, políticas públicas, desenvolvimento econômico e regional
Introdução: Inovação e cooperação são fundamentais no desenvolvimento do arranjo produtivo local (APL), que surgiu no Brasil apenas na
década de 1990, enquanto encontramos informações que indicam que na
Itália e Alemanha o surgimento das aglomerações se intensificou nas décadas de 1960 e 1970. Os arranjos se tornaram essenciais para que muitas
empresas se firmassem e conseguissem se desenvolver no mercado. Por
iniciativa da esfera governamental, políticas públicas são criadas com o
objetivo de contribuir com o crescimento e desenvolvimento dos APL’s,
por meio de uma atuação competitiva no mercado. Ações como a criação
do grupo de trabalho permanente – GTP APL e o investimento em núcleos
estaduais para administração dos APL’s são exemplos de atuação do governo. Objetivo: Analisar a relação entre os programas/políticas públicas
e o desenvolvimento econômico dos APL’s. Metodologia: Pesquisa de
levantamento do estado da arte, com abordagem qualitativa e aplicação
dos métodos bibliográfico e documental para levantamento de dados. Resultados: As leituras realizadas apontam situações que indicam que as
instituições governamentais têm atuado em favor dos APL’s, por meio
da implementação de políticas públicas voltadas para ampliar o acesso
a recursos financeiros e identificar demandas locais para a consolidação
dos APL’s. Contudo, constata-se que nem sempre o sucesso do APL está
vinculado a existência de políticas públicas. Conclusão: Os APL’s surgiram como fator de diferenciação, podendo proporcionar uma melhora
no desempenho empresarial, vantagem competitiva, inovação, interação
e fortalecimento das atividades das empresas. Em função do aumento dos
casos de sucesso dos APL’S, o governo percebeu a necessidade de apoiar
tais desenvolvimentos, por parte do governo federal, com iniciativas nos
estados e municípios, e até mesmo das instituições de ensino e pesquisa
e dos bancos públicos e privados, os quais reconhecem a importância de
disponibilizar os créditos, dentre outros.
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A importância do setor de serviços para o desenvolvimento local e
regional
Leidiane Caetano, Caique Augusto Rocha Viana, Kaio Redighieri Silva,
Moisés Teodoro de Brito, Fenícia Helena Coelho Oliveira Lopes (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: empreendedorismo, serviços, desenvolvimento local e
regional
Introdução: No atual mercado globalizado que se destaca por constantes
mudanças e acirrada competitividade, o empreendedorismo no setor de
serviços vem sendo caracterizado por fatores de necessidade, seja o desejo
de ter o próprio negócio, dentre outros. O crescimento e a solidificação
desse setor são evidentes no Brasil, onde o setor de serviços responde por
mais de 70% do PIB e isso nos mostra o quão produtivo é este setor para
muitos empreendimentos que vão desde microempresas à grandes instituições. Produtividade essa que impacta o desenvolvimento local e regional.
Objetivo: Mostrar a importância do setor de serviços para a oportunidade
de empreender, inovar e desenvolver a economia local e regional. Metodologia: Nível de pesquisa descritiva, alimentada por dados oriundos do
IBGE, SEBRAE-MG, CDL-GV e bibliografias de autores relacionadas ao
tema em estudo. Resultados: Pesquisas e estudos mostram que a relação
entre empreender e inovar no setor de serviços proporciona crescimento local e regional. A pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE,
atualizada em 14/08/2018 mostra o crescimento em Minas Gerais (3,5%)
deste setor, em relação ao ano de 2017. E segundo o SEBRAE, em 2016,
o setor de serviços em Governador Valadares gerou mais de 22 mil empregos formais, superando o comércio que gerou mais de 18 mil. A pesquisa
da CDL-GV do primeiro semestre de 2018, apontou que o setor de serviços impactou significativamente o desenvolvimento local com a contínua
entrada de serviços de diversos segmentos. Conclusão: Ressalta-se que
apesar do considerável número de empregos gerados, o setor de serviços
na região precisa evoluir no que tange às melhorias que proporcionem o
contínuo crescimento e desenvolvimento desse setor, como planejamento
e a qualificação do serviço a ser prestado. Esse ajuste poderá proporcionar
um destaque em âmbito nacional em prestação de serviços, impactando
positivamente a região de Governador Valadares.
283

ST 20

INTEGRAÇÃO
MULLTIDISCIPLINAR
EM ODONTOLOGIA

284

Incidência da raiz suplementar no primeiro molar inferior permanente
Adrielly Cristina Alvim da Silva, Luana Maria Delesporte Silva, Paulo
Roberto Viana, Luiz Felipe Nunes Moreira, Erika de Aguiar Miranda
Coelho (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Primeiro molar inferior permanente, Raiz suplementar,
Raiz disto-lingual.
Introdução: O primeiro molar inferior permanente é, em geral, o mais
volumoso dos dentes humanos. Irrompe entre os seis e sete anos de vida,
distalmente aos segundos molares decíduos, com a raiz completando-se
entre os nove anos. Possui morfologia complexa, podendo, quase sempre, ser pentacuspidado e birradiculado, sendo uma raiz mesial e uma
raiz distal.O primeiro molar inferior permanente algumas vezes pode
apresentar uma terceira raiz que quando pela vestibular, é conhecida por
radixparamolaris e, quando pela lingual, radixentomolaris. Objetivo:
Realizar uma revisão de literatura sobre a incidência da raiz suplementar
no primeiro molar inferior permanente, além de uma análise da incidência desta raiz em 678 primeiros inferiores, estocados no laboratório
de Endodontia do Núcleo da Saúde da Universidade Vale do Rio Doce/
UNIVALE. Metodologia:Trata-se de um estudo realizado com 678 primeiros molares inferiores permanentes entre os molares estocados no laboratório de Endodontia do curso de odontologia do Núcleo da Saúde da
Universidade Vale do Rio Doce/UNIVALE. Como critério de inclusão os
primeiros molares inferiores permanentes deveriam apresentar as raízes
hígidas e completamente formadas. A amostra foi realizada visualmente
debaixo de uma lâmpada halógena de quartzo com auxílio de uma lupa a
fim de detectar a presença da raiz suplementar radix-entomolaris baseado
no método proposto por Shahietal. Resultados: Dos 678 primeiros molares inferiores permanentes analisados neste estudo, em 11 (1,62%) foi
detectada a presença da raiz suplementar radix-entomolaris. Conclusão:
A terceira raiz do primeiro molar inferior permanente é uma raiz supra-numerária, está comumente localizada na posição disto-lingual, radix-entomolaris e possui sempre um canal de difícil localização devido ao
seu reduzido calibre.
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A Rua de Lazer como Ferramenta Educacional
Marcela Gomes Lemos de Oliveira, Rayssa Limeres Peres, Cláudio Manoel Cabral Machado (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Rua de Lazer, Educação em Saúde, Qualidade de Vida
Introdução Educação em saúde é uma das maneiras mais eficazes de
propagar e informar a população dos cuidados que se deve ter em relação a sua saúde. É um conjunto de atividades que sofrem influências e
modificações de conhecimentos, atitudes, e comportamentos, sempre em
prol da melhoria da qualidade de vida e de saúde do indivíduo. A Rua de
Lazer é um evento que agrega comunidade, docentes e discentes com a
participação de diversos cursos de graduação da Universidade Vale do
Rio Doce (UNIVALE), como uma ferramenta de educação que busca a
transmissão de conhecimentos básicos em saúde. Objetivo: Possibilitar
uma experiência dos acadêmicos com a realidade da comunidade, visando uma reflexão humana e a percepção do impacto da promoção e prevenção em saúde na população assistida Metodologia: O método utilizado foi a produção de atividades de forma interdisciplinar entre dez cursos
de graduação da UNIVALE, cada Curso apresentou atividades com informações básicas de saúde e vivências práticas. Resultados: Pode se
destacar a importante participação da comunidade no evento, o processo
de ensino aprendizagem com uma relação teórico pratica evidente em
todos os momentos das atividades propostas e o caráter humanitário absorvido pelos alunos durante as vivências. Conclusão: A Rua de Lazer é
uma ferramenta educacional que visa ações de promoção e prevenção em
saúde, onde os acadêmicos são motivados desde o planejamento inicial a
vivenciarem uma proximidade com a comunidade e os aspectos sociais.
A mobilização da população e interação com os alunos é uma troca de
experiências que enriquecem o conhecimento de todos os envolvidos. A
rua de Lazer é então momento de aprendizado, humanização e interação
social.
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PONC- Programa Odontologia na Comunidade
Leticia Abrantes Couy, Ana Carolina Fernandes e Silva, Bárbara Libório
Martins Hastenreiter, Heryck Augusto Oliveira da Silva, Reanne Alves
de Jesus, Claudio Manoel Cabral Machado (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chaves: Participação da Comunidade, Integralidade em Saúde,
Relações Interpessoais.
Introdução: Entende-se que o processo de planejamento de um programa assistencialista se dê a partir das especificidades do território, considerando as necessidades daquela população. O Programa Odontologia
na Comunidade (PONC) é um instrumento de transmissão e troca de
aprendizagem através de ações e atividades de promoção e educação em
saúde bucal, assim como prevenção de doenças que estão diretas ou indiretamente ligadas cavidade oral. Objetivo: Demonstrar como o programa atua no seu dia a dia e como mantém uma relação com a comunidade. Metodologia: O método utilizado é a constante relação de troca de
ideias, discussões e planejamentos sobre o desenvolvimento de atividades e materiais que possam ser utilizados na interação com a comunidade
assistida. São elaboradas ações como atividades e palestras educativas,
teatros de fantoches, escovações supervisionadas, diagnóstico de câncer
bucal e levantamentos de condição bucal da população. Resultados: O
programa apresenta pontos positivos, principalmente no tocante a humanização e relação interpessoal dos alunos e professores frente as ações
desenvolvidas junto à comunidade. Foram desenvolvidas atividades e
elaboração de materiais para ações a serem realizadas com todas as diversidades populacionais, de criança a idosos, envolvendo também grupos especiais. Conclusão: Diante das diferentes realidades encontradas,
acreditamos que a participação da odontologia na comunidade seja de
fundamental importância para construirmos ações, de acordo com as necessidades de cada local. Cremos que esse projeto é essencial, pois ele
trabalha com um público diversificado, num momento certo, visto que a
população necessitada está em permanente modificação de seus hábitos
e comportamentos, dessa forma o projeto têm condição de interferir positivamente na saúde bucal e qualidade de vida da população.
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Saúde bucal na atenção primária: a extensão na promoção da integração ensino, serviço e comunidade
Ranam Moreira Reis, Sarah dos Santos Barbosa, Rita de Cássia Marques
Piazzarolo, Valéria de Oliveira, Maurício Malheiros Badaró (Orientador)
Universidade Federal de Juiz de Fora – campus Governador Valadares
Palavras-Chave: atenção primária em saúde, saúde bucal, educação em
saúde.
Introdução: A promoção em saúde bucal ultrapassa a prática odontológica e integra-se às práticas em saúde coletiva, principalmente no que
tange à Atenção Primária em Saúde, buscando o modelo assistencial
biopsicossocial, em que as esferas da vida do indivíduo são analisadas
integralmente e de forma humanizada. Objetivo: Realizar atividades de
educação em saúde bucal em integração ensino, serviço e comunidade
na atenção primária como parte do projeto de extensão “Pet-Saúde em
Extensão: Instrumentalizando a Sustentabilidade do Enlace Ensino-Serviço-Comunidade”, da faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora – campus GV. Metodologia: Realização de ações de
educação em saúde, entre março e julho de 2018, no território das ESF
São Pedro I e II. Equipe formada por dois extensionistas, uma preceptora cirurgiã-dentista da ESF e professores tutores. Teve como cenários e
ações salas de espera e escolas de ensino primário e fundamental, sendo
realizado palestras, avaliação de saúde bucal, entrega de kits de higiene bucal e escovação supervisionada. Resultados: Na E.E. Júlio Soares
(ESF São Pedro I) foram realizadas 193 avaliações e entrega de escovas,
na E.E. Euzébio Cabral (ESF São Pedro II) 465 avaliações, escovações e
entrega de kits de higiene bucal. As ações em sala de espera alcançaram
41 usuários de ambas ESF, com palestras e entrega de folders e escovas.
Conclusão: A experiência trouxe aos extensionistas reflexão e conhecimento sobre as práticas de saúde no SUS, principalmente na forma
de levar cuidados e prevenção, além de acompanhamento dos usuários
dos serviços de saúde, aumentando o contato com os mesmos e com sua
realidade biopsicossocial. Apoio: PROEX – UFJF
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Carcinoma de células escamosas – relato de caso e revisão de literatura
Bruna Rodrigues Silva, Bianca de Oliveira Silva, Deborah Lopes Oliveira,
Cláudio Manoel Cabral Machado, Maristane Lauar Godinho (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - Univale
Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas, Tabaco, Câncer Oral;
Introdução: Os carcinomas orais, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), correspondem ao quinto câncer de maior prevalência no sexo masculino, sendo o Carcinoma de Células Escamosas (CCE)
a neoplasia maligna que representa mais de 90% das neoplasias malignas
que acometem a cavidade bucal. Sua etiologia é considerada multifatorial, sendo que a literatura aponta elevada relevância com a associação
ao tabaco e ao álcool. Corresponde a uma alteração celular carcinogênica que pode ser diagnosticada pelos cirurgiões dentistas. Objetivo: Relatar o estudo de casos clínicos e uma revisão da literatura, ressaltando as
características do CCE visando orientar profissionais da saúde sobre os
procedimentos que devem ser adotados para confirmação do diagnóstico,
bem como após este. Metodologia: O método utilizado para revisão bibliográfica foi a análise de artigos nas bases de dados periódicos da Capes
e Google acadêmico. Nos casos clínicos foram realizadas anamneses, exames intra e extra orais e Biopsias para exames histopatológicos em dois
pacientes do sexo Masculino, com 50 anos no caso 1 e 76 anos de idade no
caso 2. Resultados: Após realização do exame de biópsia, a análise histopatológica de ambos os casos resultou no diagnóstico de Carcinoma de
Células Escamosas. Conclusões: Conclui-se que é necessário observar de
forma precisa as alterações bucais, os exames histopatológicos e anamnese do paciente, para que o cirurgião dentista possa confirmar o diagnóstico
de CCE. Apoio: LACTBMF. UNIVALE.
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Fratura de mandíbula: relato de caso clinico e breve revisão de literatura
Bruna Rodrigues Silva, Bianca De Oliveira Silva, Lucas Lourenço Machado, Gabriel Pedro Mourão Pena Barreto e Maristane Lauar Godinho
(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: traumatismos mandibulares, traumatismos faciais, técnicas de fixação da mandíbula.
Introdução: A fratura da mandíbula está entre as mais frequentes fraturas
dos ossos da face, com aumento significativo de casos nos últimos anos. O
tratamento destas injurias visa efetuar uma redução anatômica e fixação de
fragmentos ósseos com o objetivo de restaurar função e forma, reduzindo
as complicações. Objetivo: O presente trabalho relata um caso clinico de
fratura simples em mandíbula, tratada pelo método da redução fechada,
com fixação interna usando o arco de Erich para estabilização de uma
fratura na região de sínfise mandibular. Metodologia: Foi realizado o estudo e acompanhamento do caso clínico de uma criança de sete anos, sexo
feminino, vítima acidente automobilístico que compareceu ao serviço de
emergência de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial apresentando
trauma em face. Resultados: Após reunir as características das fraturas,
baseado nos achados da revisão de literatura bem como os sinais clínicos e
a queixa principal do paciente, foi de grande valia a opção pelo tratamento conservador da fratura de sínfise mandibular. No pós-operatório, mediante da análise tomográfica, verificou-se o alinhamento dos fragmentos
reposicionados, compatível com boa redução da fratura e posicionamento
ideal do arco. A paciente segue em acompanhamento pós-operatório. Conclusão: É indispensável ao cirurgião dentista o conhecimento anatômico,
teórico cientifico e aplicação meticulosa das técnicas cirúrgicas para se
realizar uma conduta adequada com cada paciente vítima de uma fratura
mandibular. Apoio: LACTBMF. UNIVALE.
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Auto percepção de saúde bucal em idosos: uma perspectiva para
promoção de saúde
Lorrayne Gomes de Araújo, Carlos Alberto Dias; Suely Maria Rodrigues,
Mauro Augusto dos Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Autopercepção; Saúde Bucal; Idoso.
Introdução: Auto-percepção em saúde bucal é a interpretação que o indivíduo faz de suas experiências. Este julgamento se baseia, em geral, nas
informações e nos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, influenciado pelas normas sociais e culturais. O uso desse método torna possível que
se tenha um quadro mais próximo da real condição do indivíduo, apesar
desse procedimento não substituir o exame clínico. Objetivo: Identificar a
percepção da condição de saúde bucal em idosos não-institucionalizados,
residentes no município de Governador Valadares - MG. Metodologia:
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa.
Participaram do estudo 162 indivíduos com 60 anos ou mais, de ambos
os sexos, funcionalmente independentes ou parcialmente dependentes,
usuários da clínica Odontogeriátrica da FACS/UNIVALE e que frequentavam algum grupo de terceira idade. Os dados foram coletados por meio
de uma entrevista semi-estruturada baseada no protocolo do SB-2000.
Resultados: Observou-se que 61,7% dos idosos eram do gênero feminino e 38,3% masculino. Em relação à aparência de seus dentes, 40,9%
a consideraram boa; 34,8% como ruim e 24,3% como regular. Quanto ao
relato de dor nos últimos seis meses, 59,9% dos idosos não apresentam
nenhuma sintomatologia dolorosa; 28,4% sentiram dor moderada e
11,7% afirmaram sentir muita dor. A autopercepção em saúde bucal foi
classificada como boa para 43,5% dos idosos; regular para 30,4% e ruim
para 26,1%. Conclusão: Os idosos na sua maioria consideram que sua
saúde bucal é boa. Devido a mudança do perfil populacional, a odontologia deve direcionar sua atenção para a promoção de saúde, com o intuito
de promover conhecimentos e práticas de autocuidado que proporcionarão
uma boa saúde bucal aos idosos.
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Clareamento endógeno Utilizando Peróxido de Hidrogênio a 35% –
Relato de um caso clinico
Marcela de Oliveira Paro Damásio dos Reis; Barbara Liborio Martins
Hastenreiter; Elaine Barros Capobiango; Caroline Felipe Magalhães Girelli; Renato Girelli Coelho (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras - chave: clareamento dental, dentes escurecidos, resina composta.
Introdução: O escurecimento de dentes anteriores, facilmente percebido,
compromete a estética do sorriso. O clareamento de dentes não vitais é
uma modalidade conservadora de tratamento estético para dentes escurecidos decorrentes do tratamento endodôntico. Entretanto, saber quais
dentes podem e devem ser clareados, qual agente clareador mais indicado
e quais são as possibilidades de causar danos à estrutura dental, levam
o cirurgião-dentista a ter critérios na escolha do procedimento. Objetivo:
Devolver a estética ao paciente, clareando o elemento dental escurecido.
Metodologia: O caso clínico demonstra o protocolo da técnica imediata
de clareamento endógeno em dente com tratamento endodôntico realizado. Foi realizado um tampão cervical de 1,0mm de profundidade com
hidróxido de cálcio e ionômero de vidro. Após o tampão cervical, foi inserido na câmara coronária e na face vestibular do elemento dental o material clareador peróxido de hidrogênio a 35%, durante 30 minutos. Após
este tempo foi removido e acrescentado uma nova porção por 30 minutos
e removido posteriormente. Este protocolo foi realizado em 02 sessões
com espaço de 05 dias de diferença. Resultados: Os resultados clínicos se
mostraram muito satisfatórios, ocorrendo um branqueamento do elemento
dental. Conclusão: este tipo de protocolo e o material utilizado mostraram
se bastante eficientes, do ponto de vista estético, onde o elemento dental
mostrou uma diminuição significativa do escurecimento do seu substrato
dental.
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Dentes Anteriores traumatizados e reconstituídos com Resinas Compostas - Relato de caso clinico
Marcela de Oliveira Paro Damásio dos Reis; Barbara Liborio Martins
Hastenreiter; Elaine Barros Capobiango, Caroline Felipe Magalhães Girelli, Renato Girelli Coelho (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras - Chave: resina composta; fratura dental; restauração estética.
Introdução: Com a crescente busca pela estética por parte de pacientes
cada vez mais exigentes, o conhecimento de técnicas adequadas, bem
como das propriedades físicas, químicas e mecânicas das resinas compostas e da estrutura dental, facilitam o desenvolvimento de um trabalho
capaz de trazer satisfação tanto ao paciente quanto ao profissional. Objetivo: Devolver ao paciente a estética e função do elemento fraturado. Metodologia: Caso clinico realizado, onde foi restaurado o incisivo central
superior fraturado, utilizando resinas compostas de nanoparticulas, ácido
fosfórico e sistemas adesivos. Resultados: O uso de resinas compostas e
sistemas adesivos permitem ao Cirurgião Dentista, confeccionar a estrutura dental perdida e restabelecer a função e estética de maneira satisfatória.
Conclusão: A restauração de cavidades classe IV com resinas compostas
depende de sua capacidade de restabelecer as características naturais da
estrutura dental, tanto da dentina quanto do esmalte, e os resultados alcançados permitiram concluir que as técnicas e materiais utilizados atualmente, permitem um resultado estético e funcional satisfatórios.
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Tratamento restaurador atraumático como estratégia de controle de
cárie dentária no serviço público.
Thiago Olive Eler de Carvalho, Flávio Oliveira Figueiredo Souza, João
Henrique Rodrigues Campos, Júlio César Drumond Morais Gonçalves,
Luiz Felipe Gonçalves Oliveira, Marileny Boechat Frauches Brandão
(Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-Chave: tratamento restaurador atraumático, serviço público
odontológico, cárie.
Introdução: O Tratamento restaurador atraumático (TRA) é um procedimento de remoção do tecido cariado usando instrumentos manuais e restauração da cavidade com um material restaurador adesivo, o cimento de
ionômero de vidro (CIV). O TRA é uma estratégia de tratamento integrada
à educação e prevenção para as populações que não tem acesso aos serviços tradicionais de Odontologia e pode beneficiar usuários acamados,
institucionalizados, escolares, dentre outros. A técnica proporciona uma
abordagem coletiva para a redução da cárie dentária. Objetivo: expor a
efetividade do Tratamento restaurador atraumático (TRA) como estratégia
de controle de cárie dentária nos serviços públicos. Metodologia: estudo
bibliográfico, descritivo, qualitativo, sobre a efetividade do Tratamento
restaurador atraumático (TRA) como estratégia de controle de cárie dentária nos serviços públicos. Resultados: Frencken; Holmgren (1999) comprovaram que o TRA deve ser considerado uma modalidade de tratamento
de cárie que beneficia as pessoas, visto que as superfícies do esmalte que
não foram seladas tinham um risco quatro vezes maior de desenvolverem
lesões cariosas do que as superfícies que foram seladas. Menezes et al.
(2009) observaram num estudo que as vantagens mais citadas foram dispensar o uso de anestesia (73,1%), impedir o progresso da doença (73,1%)
e boa aceitação e diminuição da ansiedade do paciente (73,1%). Guiotoku; Nascimento; Pardim (2013) consideraram que o TRA demonstrou
ser eficaz no controle das lesões de cárie, e aliado às propriedades do CIV,
induziu mineralização e manteve a vitalidade pulpar, sendo uma opção à
endodontia e à exodontia. Conclusão: o TRA é uma estratégia efetiva e
de baixo custo, de tratamento da cárie dentária, que inclui a promoção de
saúde bucal, educação e prevenção e está indicado no controle da cárie
dentária em regiões sem infraestrutura, em comunidades de baixo nível
socioeconômico e em grupos especiais.
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Reabsorção cervical invasiva classe 4: relato de caso clínico
Renata de Almeida Braga; Cássila Gonçalves Lopes; Fernanda Cunha
de Sena; Jucelaine da Silveira Ribeiro; Caroline Felipe Magalhães
Girelli; Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda (orientadora).
Associação Brasileira de Odontologia-ABO/GV
Palavras-chave: MTA; Tratamento do canal radicular; Reabsorção da
raiz; Hidróxido de cálcio.
Introdução: A reabsorção cervical invasiva (RCI) é caracterizada pela
perda de dentina, cemento e osso, tanto de dentes vitais quanto de não
vitais, expostos a fatores predisponentes como trauma, clareamento endógeno, cirurgia ortognática e dento-alveolar, tratamentos ortodônticos
ou periodontais. Objetivo:O presente trabalho apresentou, através de um
caso clínico, um protocolo de tratamento de RCI classe 4, com utilização
do Mineral Trióxido Agregado (MTA). Metodologia: Paciente do sexo
feminino, 77 anos de idade, com queixa principal de aumento de volume
em região anterior de mandíbula, submeteu-se a exame clínico e radiográfico onde verificou-se presença de fístula por lingual no elemento 31e
áreas radiolúcidas irregulares que se estendiam além do terço coronal do
canal radicular, em direção cérvico-apical. Após estabelecer o diagnóstico
de RCI classe 4, o tratamento proposto foi a intervenção endodôntica, associada ao uso de medicação intracanal e utilização de MTA. Resultados:
Decorridos dez anos, observou-se ausência de sinais clínicos e sintomatologia dolorosa, bem como não foi verificada imagem radiolúcida na região
periapical ou circundante ao dente em questão. Conclusão: O uso do MTA
na terapia endodôntica de dentes portadores de RCI classe 4é uma opção
viável, pois consiste em uma técnica menos invasiva, que gera resultados
positivos, além de proporcionar reparo ósseo, restabelecimento de função,
longevidade ao dente e, consequentemente, sucesso a longo prazo.
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Avaliação in vitro de efeito da terapia fotodinâmica antimicrobiana
(PDT) na redução de Enterococcus faecalis.
Elissany Kissila Barros Damasceno, Whellerson Baryner Lobo, Luís Filipe Nunes Moreira, Paulo Roberto Viana, Erika Aguiar Miranda Coelho
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Endodontia. Lasers. Terapia Fotodinâmica.
Introdução: A terapia fotodinâmica é um tratamento coadjuvante do tratamento endodôntico com o propósito de limpar a extensão do canal radicular e promover sua desinfecção e tem por objetivo sanar as patologias
pulpares e periapicais para o restabelecimento dental. Entretanto, falhas
na terapia endodôntica significa a persistência de infecção no sistema de
canal radicular por meio de bactérias como o Enterococcus faecalis que
recolonizam os túbulos dentinários, já que estes não são acessíveis durante
o preparo químico mecânico, pela defesa do hospedeiro ou pela medicação sistêmica de agentes antimicrobianos. Objetivos: Avaliar o efeito
da Terapia Fotodinâmica Antimicrobia na (PDT) na redução de Enterococcus faecalis,frente á diferentes concentrações do fotossensibilizador e
tempo de exposição ao laser de baixa potência. Metodologia: Trata-se de
um experimento onde foram selecionadas cepas padrão de Enterococcus
faecalis armazenadas em eppendorfs e posteriormente divididos em três
grupos para mensuração inicial da contagem de unidades formadoras de
colônias. Assim, cada grupo recebeu 1ml de azul metileno em concentrações diferentes com irradiação com laser de baixa potência. Resultados:
Observou-se crescimento bacteriano em alguns eppendorfs e insucesso
na eliminação do micro-organismo. Conclusões: Diante das promissoras promessas do laser os resultados encontrados não mostrou eficácia na
redução dos Enterococcus faecalis. Portanto, novas pesquisas devem ser
realizadas para padronização do protocolo clínico no intuito de maximizar
a redução de bactérias no interior do sistema de canais radiculares.
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Importância da qualidade radiográfica para o diagnóstico e tratamento endodôntico
Ana Carolina Fernandes, Letícia Abrantes Couy, Erika de Aguiar Coelho
Miranda, Paulo Roberto Viana, Luiz Felipe Nunes Moreira (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Odontologia, Radiologia, Endodontia.
Introdução: A prática da Endodontia apresenta uma limitação da visão
em seu campo operatório, logo a radiolografia funciona como um recurso
auxiliar, associando ao uso de algumas técnicas radiográficas permitindo a
resolução com elevadas taxas de sucesso em grande parte dos casos. Uma
radiografia bem executada é de suma importância para o tratamento endodôntico, pois está envolvida em todas suas fases; diagnóstico ou estágio
pré-operatório, estágio operatório da instrumentação e obturação do sistema de canais radicares (SCR) além de auxiliar no estágio pós-operatório
(proservação). Objetivo: ressaltar a importância da qualidade da imagem
radiografica no diagnóstico, realização do tratamento endodôntico e sua
proservação a longo prazo. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de literatura com coleta de dados por meio de levantamento bibliográfico. Para seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes bases de dados:
Google Acadêmico, Journal of Endodontics (JOE) e Internacional Endodontics Journal. A busca foi realizada pelo acesso online, entre os meses
de abril a agosto de 2018. Para selecionar os artigo, foram utilizados os seguintes descritores: radiografia em endodontia, tomadas radiográficas em
endodontia, radiology applied to endodontics. Resultados: A qualidade
do exame radiográfico tem se mostrado indispensável dentro da endodontia, proporcionando desde um diagnóstico preciso à execução da intervenção endodôntica com maior segurança e previsibilidade. Conclusões: O
exame radiográfico seja ele periapical, interproximal ou oclusal constitui
um recurso auxiliar de grande valia, sendo indispensável sua utilização
para planejamento e execução da terapia endodôntica.
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Recobrimento Radicular – Técnica do Deslize Lateral do Retalho Relato de Caso
Mauro Irineu Antunes Ferreira, Elton Luís da Costa, Igor Rodrigues Lima
de Oliveira,
Johnver Saraiva Purysko, José Antônio Coelho Júnior (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chave: gengiva, sensibilidade da dentina, retração gengival,
Introdução: A retração gengival é o processo em que a margem gengival do tecido que circunda o dente se retrai em direção à extremidade
da raiz, causando exposição radicular. Recessão gengival, uma condição
clinica bastante comum na população adulta, tem se tornado cada dia mais
presente, podendo ocasionar incômodo estético, sensibilidade dentinária,
maior predisposição à cárie e lesões de abrasão e erosão na raiz exposta. Na busca de resultados seguros e satisfatórios, diversas técnicas têm
sido propostas para atingir o recobrimento radicular, entre elas o Deslize
Lateral do Retalho, uma técnica de enxerto pediculado que, apesar de algumas limitações, principalmente quanto à indicação, tem mostrado bons
resultados. Objetivos: Demonstrar a técnica cirúrgica do deslize lateral do
retalho como procedimento cirúrgico utilizado para recobrimento radicular. Metodologia: O método utilizado foi à revisão de literatura e estudo
de caso. Paciente M.M.R. gênero feminino, 43 anos, tendo como queixa
principal uma recessão gengival na face vestibular do elemento 13. Foi indicada a técnica do deslize lateral do retalho como procedimento cirúrgico
para recobrimento radicular. Resultados: Após um acompanhamento de
11 meses o resultado do tratamento mostrou-se bastante favorável. O procedimento promoveu uma cobertura satisfatória da raiz e contribuiu para
diminuição da sensibilidade radicular. Conclusão: A técnica do deslize
lateral do retalho tem uma boa previsibilidade, o que nos leva a restaurar a estética gengival dos nossos pacientes de modo satisfatório. Porém,
para a realização da técnica deve-se ter em mente as indicações e contra
indicações, além de uma boa habilidade por parte do profissional, estabilidade oclusal e cuidados de higiene bucal eficientes a serem mantidos pelo
paciente.
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Toxina botulínica tipo A e suas complicações na estética facial
Renata Antunes Moreira, Marcela Paro, Paulo Roberto Viana, Luiz Felipe
Nunes Moreira, Erika de Aguiar Coelho Miranda (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chaves: Toxina botulínica, complicações, ptose palpebral
Introdução: A toxina botulínica é o produto metabólico da bactéria
Clostridium botulinum um bacilomóvel Gram-positivo, que produz por
fermentação a neurotoxina botulínica. Atualmente existem sete tipos de
Toxinas Botulínicas, classificadas de A a G. A Toxina Botulínica tipo A,
denominada Onabotulinum toxina A, é a mais utilizada na Odontologia.
O efeito local dessa toxina injetada no músculo é o bloqueio da condução
do impulso nervoso para a musculatura esquelética enfraquecendo- a, diminuindo a contratilidade e os movimentos distônicos. Objetivo: Realizar
uma revisão da literatura sobre as complicações do uso da toxina botulínica tipo A na estética facial, destacando as mais comuns decorrentes do uso
incorreto do protocolo ou produto tais como: ptose, equimose, eritema,
dor, assimetria facial. Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de
dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento
bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se
uma busca nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and
Retrieval Sistem on-line (Medline), Google Acadêmico e Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME).
Resultados: A aplicação da toxina botulínica tipo A tem se mostrado um
tratamento seguro, bem aceito quando realizado por profissionais capacitados, apresentando resultados com elevadas taxas de sucesso, neste sentido algumas complicações podem ser evitadas quando os protocolos são
seguidos, as doses cumpridas com rigor e as normas e indicações respeitadas. Conclusão: A ptose palpebral representa a complicação mais temida,
caracterizada pela queda de a 1 a 2 mm da pálpebra, devido a injeção na
glabela e difusão da toxina paralisando o músculo levantador da pálpebra
superior.
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Utilização da tomografia computadorizada cone bean como recurso
auxiliar na endodontia
Adrielly Cristina Alvim da Silva, Luana Maria Delesporte Silva, Erika de
Aguiar Coelho Miranda, Paulo Roberto Viana, Luiz Felipe Nunes Moreira
(orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Endodontia, Radiologia, Tomografia Computadorizada.
Introdução: Na endodontia recursos radiográficos são essenciais em diversas etapas do tratamento, desde o planejamento até a execução do tratamento, possibilitando uma análise prévia da integridade das estruturas
internas e adjacentes do elemento dentário, altamente relevantes durante
a intervenção. Tomando em conta essa necessidade de visualização das
estruturas radiculares a Tomografia Computadorizada Cone Bean (TCCB)
entra como importante instrumento de diagnóstico complementar.Objetivo: realizar uma revisão da literatura e uma exposição de caso clínico que
pudesse ressaltar a importância da TCCB como recurso auxiliar na endodontia. Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico.
Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas
seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), Google Acadêmico, Journal of Endodontics (JOE)
e Internacional Endodontics Journal. Resultados: A TCCB se mostrou
um importante recurso auxiliar na resolução do caso clínico em questão,
possibilitando um analise e exploração tridimensional quando comparado
com exames por imagem bidimensional do elemento dentário submetido a
terapia endodôntica. Conclusão: A utilização da TCCB revela-se importante em determinadas situações clínicas, possibilitando um diagnóstico
preciso e execução da intervenção endodôntica de maneira mais previsível.
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Relação entre cárie e qualidade de vida em crianças infectadas pelo
vírus da imunodeficiência humana (HIV).
Mikaelle Guimarães Santos, Fernanda Batista Gonçalves, Kalyssa Silveira
Coelho Silva Barros, Maria Gabrielle Rodrigues, Rebeca Simões Silveira, Thais Figueiredo Souza Coelho, Marileny Boechat Frauches Brandão
(Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-chave: criança, síndrome da imunodeficiência adquirida, cárie
dentária, qualidade de vida.
Introdução: A feminização da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS) levou a uma progressão do número de crianças infectadas pelo
vírus da imunodeficiência humana (HIV) principalmente pela transmissão
vertical. Crianças infectadas pelo HIV estão predispostas ao desenvolvimento de cárie dentária, por apresentarem fatores que contribuem para o
seu desenvolvimento, como comprometimento do sistema imunológico,
maior consumo de sacarose, uso de medicamentos açucarados e redução
do fluxo salivar, que associado à higienização bucal deficiente, favorece
o aparecimento da cárie. Objetivo: Identificar se a cárie dentária impacta
na qualidade de vida de crianças infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana. Metodologia: Estudo descritivo a partir derevisão bibliográfica de artigosobtidos no banco de dados LILACS, SciELO e periódicos
CAPES, no período de 2001 a 2018. Resultados: A criança infectada
pelo HIV possui uma predisposição ao desenvolvimento da doença cárie, acometendo principalmente a dentição decídua. A presença das lesões
cariosas compromete a qualidade de vida de crianças infectadas pelo HIV,
em aspectos físicos, sociais e psicológicos. Assim, destaca-se que o cirurgião-dentista desempenha papel importante para o diagnóstico, tratamento
e prevenção da cárie dentária nessa população. Conclusão: Uma vez que
a cárie dentária impacta negativamente na qualidade de vida de crianças
infectadas pelo HIV, é importante que haja a implementação de programas
de promoção de saúde bucal baseados em educação, motivação, prevenção, tratamento e manutenção, voltados para crianças e seus pais/responsáveis, e que o cirurgião-dentista seja capacitado e consciente de seu papel
na promoção de saúde de crianças infectadas pelo HIV.
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Utilização da toxina botulínica tipo A na odontologia para o tratamento do bruxismo
Marcela de Oliveira Paro Damásio dos Reis; Renata Antunes; Paulo Roberto Viana; Luiz Felipe Nunes Moreira; Erika de Aguiar Miranda Coelho
(orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chaves: bruxismo, toxina botulínica tipo A, denervação.
Introdução: O bruxismo é o conjunto estático ou dinâmico da oclusão dos
dentes em movimentos que não são aqueles que ocorrem durante as funções normais da mastigação ou deglutição. Os quadros de bruxismo podem
produzir um aumento do desgaste dental e disfunção temporomantibular.
Com a intenção de se apresentar uma alternativa para este problema, a
toxina botulínica tipo A (BTX-A) está sendo usada como método terapêutico para pacientes que sofrem desta disfunção. Objetivo: Realizar uma
revisão de literatura sobre o uso da toxina botulínica tipo A na odontologia
para o tratamento do bruxismo. Metodologia: Trata-se de um estudo de
revisão de literatura com coleta de dados por meio de levantamento bibliográfico. Para seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes bases de
dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde), PubMed (Public/Publish Medline), SCIELO(Scientific Eletronic
Library Online) e Google Acadêmico.. A busca foi realizada pelo acesso
online, entre os meses de março a julho de 2017. Para selecionar os artigo,
foram utilizados os seguintes descritores: Bruximos, toxina botulínica na
odontologia, Botox em Odontologia. Resultado: A aplicação da toxina botulínica tem sido uma alternativa, rápida, segura e eficaz. É um tratamento
conservador reversível, que tem sido utilizado por cirurgiões dentistas
como uma ferramenta eficaz e segura no tratamento do bruxismo. Conclusão: O papel da toxina no tratamento do bruxismo é equilibrar a força
muscular, controlando a hiperfunção muscular sendo um coadjuvante das
técnicas tradicionais no tratamento das disfunções temporomandibulares.
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Selamento de perfuração lateral de raiz com cimento Biocerâmico de
primeira geração
Elissany Kissila Barros Damasceno, Whellerson Baryner Lobo, Erika de
Aguiar Coelho Miranda, Paulo Roberto Viana, Luiz Felipe Nunes Moreira (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Endodontia, Cimentos endodônticos, Biocerâmicos
Introdução: As perfurações endodônticas radiculares laterais comunicam o sistema de canais radiculares (SCR) com o periodonto, em consequência de cárie, reabsorções ou causas iatrogênicas. Como alternativas
de tratamento dessas perfurações, deve-se preconizar materiais que apresentam: impermeabilidade à infiltração marginal, biocompatibilidade e
capacidade de induzir reparo dos tecidos perirradiculares. Os cimentos
biocerâmicos tem sido indicado em diversas situações clínicas por apresentar propriedades físicas, químicas e biológicas desejáveis. Objetivo:
realizar uma revisão de literatura sobre o referencial teórico acerca da
eficácia do Biocerâmico no tratamento das perfurações radiculares laterais de etiologia iatrogênica. Metodologia: Trata-se de um estudo com
coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura,
realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Medical Literature
Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), Google Acadêmico,
Journal of Endodontics (JOE) e Internacional Endodontics Journal. Resultados: O cimento endodontico Biocerâmico se mostrou um excelente
material no selamento das perfurações radicares laterais apresentando os
melhores resultados quanto a estabilidade tridimensional, menor infiltração marginal e é bem tolerado pelo organismo além de ser desprovido
de potencial mutagênico. Conclusões: A utilização dos Biocerâmicos no
selamento de perfurações radiculares tem sido considerado um bom material devido as suas propriedades físicas, químicas e biológicas possibilitando uma maior previsibilidades dos elementos dentários submetidos
e intervenção endodôntica.
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A relação entre tumores odontogênicos ceratocísticos e Síndrome de
Gorlin-Goltz em um relato de caso
Pedro Henrique Fonseca Campos, Ana Cláudia Silvestre Dias, Nayara
Florinda Coelho Fernandes, Maristane Lauar Godinho, Cláudio Manoel
Cabral Machado (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Tumor odontogênico ceratocístico, síndrome de Gorlin-Goltz.
Introdução: A síndrome de Gorlin-Goltz é uma condição autossômica
dominante hereditária, está relacionada com uma mutação existente no
nono par de cromossomos e mostra um elevado nível de penetrância e expressividade variável. O tumor odontogênico ceratocístico (TOC), neoplasia odontogênica benigna, pode ser um dos primeiros sinais dessa síndrome, sua incidência varia entre 75% a 90%. Assim, a avaliação dos tumores
odontogênicos ceratocísticos pode ser usada como rastreio juntamente
com outras condições para o diagnóstico da síndrome de Gorlin- Goltz.
Objetivo: Relatar um caso clínico sobre o TOC, seu tratamento e relação
diagnostica com a síndrome de Gorlin –Goltz. Metodologia: foi utilizada
revisão de literatura e estudo de caso clínico. A amostra foi representada
por um paciente do sexo masculino, 21 anos, que apresentava suspeita de
TOC. Para confirmação da síndrome Gorlin –Goltz foi analisada a condição aceita na literatura da presença de dois critérios maiores ou um maior
e dois critérios menores necessários para estabelecer um diagnóstico. O
TOC é um critério maior e existem cerca de 20 outros critérios menores
descritos na literatura. Resultados: O paciente apresentava no exame intra oral abaulamento da cortical óssea na região do palato duro do lado
esquerdo, alterações dentárias e palato ogival e no exame extra-oral bossa
craniana, macrocefalia e hipertelorismo. Após exames radiográfico e tomográfico constatou-se a Síndrome de Gorlin-Goltz em evolução. O TOC
foi confirmado através de biopsia, e no seu tratamento foi realizada a curetagem e marsupialização da lesão. Conclusões: conclui-se que no caso
clínico o diagnóstico de TOCs foi confirmado e corrobora com a literatura
que apresenta que a presença de vários TOCs pode levar a confirmação da
síndrome de Gorlin –Goltz. No tocante ao tratamento do TOC, é importante ressaltar que uma alta recidiva da lesão sugere o acompanhamento
do paciente pelo dentista por pelo menos 5 anos, em intervalos de 6 meses.
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Tratamento de Radix Entomolaris: relato de série de casos.
Elaine Cristina Dias Giacomini, Carolina Oliveira de Lima, Mayra Menezes Ferreira, Renato Girelli Coelho, Caroline Felipe Magalhães Girelli
(orientadora)
Associação Brasileira de Odontologia/Governador Valadares- ABO-GV
Palavras-chave: radix entomolaris, tratamento endodôntico, anatomia interna.
Introdução: O conhecimento da morfologia do sistema de canais radiculares e de suas variações anatômicas é o primeiro passo para alcançar o
sucesso do tratamento endodôntico. Os primeiros molares inferiores apresentam diversas variações anatômicas, entre elas a presença de uma raiz
extra que pode ser encontrada lingualmente, denominada radix entomoralis. O radix entomoralis merece atenção especial durante o tratamento
endodôntico porque a não identificação da raiz adicional pode provocar
uma instrumentação inadequada promovendo a manutenção de micro-organismos, restos pulpares e consequentemente ao insucesso do tratamento endodôntico. Objetivo: Relatar uma série de três casos clínicos sobre
a identificação e tratamento do radix entomoralis em molares inferiores.
Metodologia: O radix entomolaris foi visualizado através da presença de
uma cúspide extra e um lóbulo distolingual proeminente durante o exame
clínico, associado à imagem radiográfica periapical, onde foi possível visualizar a raiz distal adicional. Com isso, a forma da cavidade de acesso
foi alterada para uma configuração trapezoidal para identificação de todos
os canais radiculares com auxílio de com sonda exploradora endodôntica
e microscópio cirúrgico. Em seguida, o tratamento endodôntico foi realizado com o sistema Reciproc e os dentes foram obturados pela técnica
da onda contínua de condensação, com cones de guta percha associado
ao cimento Pulp Canal Sealer e foi realizado o selamento da cavidade.
Resultado: Foi possível identificação e tratamento do radix entomolaris,
e após controle radiográfico observou-se reparo dos tecidos perirradiculares. Conclusão: Radix entomolaris é uma variação anatômica encontrada
nos molares inferiores que necessita de um conhecimento da morfologia
do SCR por parte do profissional na busca pela excelência no tratamento
endodôntico.
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Terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) na clínica endodontica
Heryck Augusto Oliveira da Silva, Jorge Nícolas Ferreira Coelho, Luiz
Felipe Nunes Moreira, Paulo Roberto de Souza Viana, Érika de Aguiar
Miranda Coelho (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras chave: Endodontia, Laser, Terapia Fotodinâmica.
Introdução: A terapia fotodinâmica entrou na odontologia como um
coadjuvante na tentativa de eliminar microorganismos persistentes ao preparo químico-mecânico, produzindo espécies tóxicas de oxigênio através
de agentes fotossensibilisadores e uma luz de laser vermelha monocromática. Objetivo: Conhecer a eficácia da terapia fotodinâmica contra microorganismos persistentes a instrumentação químico-mecânica. Metodologia: Trata-se de uma Revisão Bibliográfica, com o intuído de verificar
os padrões de eficácia da terapia fotodinâmica contra microorganismos
resistentes a instrumentação químico-mecanica e a medição intracanal.
No qual a eficiência desta técnica depende de fatores, como: eficiência de
absorção e transferência de energia, e do poder oxidativo das substancias
energizadas. Resultados: Vários pesquisadores realizaram testes in vidro
em bactérias como: Actinomyces israelli, Fusobacterium nucleatum, Porphynoromas gingivalis e Provotella intermedia utilizando a terapia fotodinâmica como um coadjuvante ao tratamento endodontico. Os resultados
mostraram uma ampla vantagem quanto ao uso da terapia, pois em casos a
terapia diminui em 80% as unidades formadoras das colônias, através dos
resultados os autores relataram um efeito bactericida na terapia antimicrobiana. Conclusão: Conclui-se que após a revisão da literatura, a terapia
fotodinâmica mostra-se eficaz contra os microorganismos restantes após
a instrumentação químico-mecanica e que é de suma importância os protocolos clínicos para ajuste das concentrações de laser no canal radicular.
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Luxação intrusiva em dentes permanentes: revisão de literatura e
relato de caso clínico
Renata de Almeida Braga, Willian Douglas França Braga, Caroline Felipe
Magalhães Girelli, Mariane Floriano Lopes Lacerda, Renato Girelli Coelho, Rafael Binato Junqueira (Orientador)
Associação Brasileira de Odontologia- ABO/GV
Palavras-Chave: intrusão, traumatismos dentários, reposicionamento cirúrgico
Introdução: A luxação intrusiva é um traumatismo raro e grave, onde
ocorre o deslocamento do dente axialmente para o interior do osso alveolar; acomete principalmente os incisivos centrais superiores, podendo gerar danos catastróficos ao osso alveolar, cisalhamento severo, rompimento
das fibras gengivais, destruição das células do ligamento periodontal, bem
como esmagamento do sistema neurovascular. Objetivo: O presente trabalho apresentou, por meio de um caso clínico, um protocolo de tratamento de luxação intrusiva utilizando a técnica do reposicionamento cirúrgico
imediato associado à intervenção endodôntica. Metodologia: Paciente de
12 anos apresentou-se ao consultório odontológico após ter sofrido uma
queda. Ao exame clínico intra-oral verificou-se que o paciente utilizava
aparelho ortodôntico e que o incisivo central superior direito havia sofrido
intrusão parcial. Ao exame radiográfico foi observado: formação radicular
completa e ausência de lesão adicional no osso alveolar e dentes adjacentes. O dente intruído foi reposicionado cirurgicamente e imobilizado,
para posteriormente receber tratamento endodôntico associado à medicação intracanal. Após 10 meses de sucessivas trocas de hidróxido de cálcio, foi feita a obturação do sistema de canais radiculares. Resultado: Foi
realizada proservação clínico-radiográfica durante 05 anos e 07 meses,
revelando discreta reabsorção radicular. Conclusão: O reposicionamento
cirúrgico imediato, associado à terapia do canal radicular adequada pode
ser uma opção terapêutica eficaz em casos de luxação intrusiva de dentes
permanentes.
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Colagem de fragmento dental, utilizando um cimento resinoso dual Relato de caso clinico
Deborah Lopes Oliveira; Maria das Graças Oliveira Cabral; Caroline Felipe Magalhães
Girelli; Andrea Barbosa do Valle Coelho; Renato Girelli Coelho (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: traumatismo dental, colagem de fragmentos, cimento resinoso dual
Introdução: Os traumatismos dentais ocorrem com mais frequência na
infância e na adolescência, sendo os dentes permanentes, principalmente
os incisivos centrais superiores, os mais afetados, por sua posição anatômica na arcada. A reabilitação de dentes fraturados visa restabelecer a
estética e devolver a função ao cliente. Objetivo: Devolver a função e a
estética ao cliente com dente fraturado, através da colagem do fragmento.
Metodologia: O caso clinico apresenta a colagem de um fragmento dental
no substrato dental, devido a fratura de um incisivo central superior permanente, utilizando a técnica de condicionamento com ácido fosfórico,
sistemas adesivos e um cimento resinoso dual. Resultado: A colagem do
fragmento dental foi realizada com cimento resinoso dual, obtendo um
resultado estético e funcional satisfatório. Conclusão: Esse tipo de tratamento oferece algumas vantagens, como estética adequada, em função da
manutenção da forma original, cor, brilho e textura superficial do esmalte,
além de proporcionar um bom resultado funcional e requerer menor tempo
clínico pelo profissional.
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Atividade osteoblástica pós intervenção endodôntica em dentes com
lesões periapicais no paciente geriátrico
Ana Carolina Fernandes, Letícia Abrantes Couy, Erika de Aguiar Coelho
Miranda, Paulo Roberto Viana, Luiz Felipe Nunes Moreira (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras Chaves: Odontologia, Endodontia, Geriatria
Introdução: Com o aumento da população idosa em todo mundo, que em
função da melhoria da qualidade e expectativa de vida, passaram a exigir
um tratamento diferenciado daquele que ora lhes é dado. O tratamento
em idosos tem características peculiares que os dentistas e demais profissionais devem estar atentos, uma vez que passam por alterações físicas,
fisiológicas, sociais e emocionais. Objetivo: demonstrar através de revisão bibliográfica como decorre o processo de reparação óssea pós intervenção endodôntica, nos dentes portadores de lesões periapicias crônicas
em pacientes geriátricos, e oferecer subsídios para manejo e proservação.
Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de literatura com coleta
de dados por meio de levantamento bibliográfico. Para seleção dos artigos
foram utilizadas as seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Journal
of Endodontics (JOE) e Internacional Endodontics Journal. A busca foi
realizada pelo acesso online, entre os meses de março a julho de 2018.
Para selecionar os artigo, foram utilizados os seguintes descritores: endodontia em idosos, geriatria, endodontics in elderly people. Resultados:
A cicatrização e a remodelação óssea dependem diretamente de células
presentes no sangue, nos idosos as células exercem sua função mais lentamente, neste sentido a osteogênese é retardada por um desequilíbrio entre
os osteoblastos e osteoclastos, advindos em decorrência da idade. Conclusões: Os cirurgiões dentistas devem estar atentos a essas peculiaridades
que ocorrem prolongando a recuperação do paciente geriatra, evitando que
novos procedimentos endodônticos sejam realizados de maneira equivocada, uma vez que o reparo ósseo em dentes com lesões periapicais tratados endodonticamente nesses pacientes tendem a ser mais lentos.
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Remoção cirúrgica de Torus Palatino- Relato de caso
Mauro Irineu Antunes Ferreira, Igor Maia Gualberto, João Pedro Moniz
Galvão de Albuquerque, Maristane Lauar Godinho, José Antonio Coelho
Junior (Orientador).
Universidade vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chave: exostose, osteotomia, palato duro.
Introdução: O Torus Palatino ou exostose é uma alteração de desenvolvimento que resulta em um crescimento ósseo protuberante e na maioria das
vezes se localiza na região da linha média do palato duro, não sendo considerada uma patologia ou formação tumoral. Porém é uma característica
anatômica bem rara, assintomática, que no geral não causa traumatismo
ao paciente, apresentando patogenia indefinida, mas podem estar relacionados à herança genética, a fatores ambientais e a características raciais. A
remoção cirúrgica está indicada quando se observa alteração nas funções
de fonação, mastigação, deglutição, estabilidade de prótese total ou parcial e trauma recorrente. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar
um caso de Torus Palatino e discutir seu respectivo tratamento. Metodologia: O método utilizado foi a revisão da literatura e relato de caso
clinico realizado na disciplina de Cirurgia IV da Universidade Vale do Rio
Doce-UNIVALE. Resultados: A literatura relata que normalmente não há
necessidade de tratar os casos de torus, mas a indicação cirúrgica foi determinada devido à queixa de desconforto durante os atos de deglutição e da
fala da paciente, sendo esta encaminhada a referida clinica para avaliação
e uma vez firmado o diagnóstico foi programada a cirurgia. Após realização de um completo exame clinico e dadas às características da lesão,
foi descartada a possibilidade de neoplasia maligna. O procedimento foi
realizado com êxito. Paciente apresentou um pós-operatório sem intercorrências com prognóstico favorável, lembrando que são raros os casos de
recidiva de Torus Palatino. Conclusão: A técnica cirúrgica de remoção
de Torus Palatino tem uma boa previsibilidade e baixa recidiva segundo
a literatura e permitiu a recuperação das funções de fonação e deglutição
do paciente de modo satisfatório. Ressalta-se a necessidade de exames de
imagem apenas quando há suspeita de doenças ósseas expansivas.
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Instrumentos lúdicos na odontologia
Ana Luíza Martins Moraes Fragoso, Cássia Rodrigues Dias de Lima, Cintia Tainara Braga Gonçalves, Lorrayne Gomes de Araújo, Tiara Martins
Franco Oliveira, Cláudio Manoel Cabral Machado (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Instrumentos Lúdicos; Saúde Coletiva; Odontopediatria
Introdução: O Programa Odontologia na Comunidade (PONC) é pautado
na discussão de diferentes saberes para compreensão dos processos
de saúde e adoecimento relacionados a saúde bucal das comunidades
assistidas, além de motivar e ensinar a população a ter uma participação
ativa no seu processo de cuidado, melhorando assim a sua condição de
saúde. Diante disso, é importante a busca de uma interação diferenciada
entre profissional e população, nesse sentido, todos as ferramentas que
facilitem esse vínculo devem ser adotados Objetivo Relatar a vivência
no desenvolvimento de atividades lúdicas que visam facilitar a compreensão e absorção de conhecimentos transmitidos a população assistida pelo
programa PONC Metodologia O trabalho foi desenvolvido através de
atividades propostas no Programa Odontologia na Comunidade Universidade Vale do Rio Doce-PONC, onde são construídos e adquiridos materiais lúdicos como bocas interativas, fantasias, preparações de teatros e
discussões sobre as formas de transmissão de conteúdo para cada público
de atuação nas demandas solicitadas. Para fundamentação teórica são debatidos artigos pesquisados pelos alunos em bases de dados como Scielo,
Pubmed e Google acadêmico. Resultados Foram criadas algumas atividades lúdicas, jogos e brincadeiras para serem desenvolvidos nos eventos de
participação do PONC, o que se espera é que a criança aprenda de forma
mais efetiva quando forem utilizados esses instrumentos lúdicos desenvolvidos Conclusão Pode se concluir que a vivência prática na confecção das
atividades lúdicas leva a uma reflexão sobre o benefício do uso dos materiais lúdicos na odontologia ser um possível facilitador de transmissão
de conhecimento, visto que o desenvolvimento de ações dentro do perfil
psicológico das crianças com conceitos de medidas preventivas primárias
e com abordagem lúdico – educativa irão colaborar para a aprendizagem
de conceitos e práticas fundamentais para a saúde bucal.
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A importância do controle salivar no isolamento relativo
Ana Luíza Martins Moraes Fragoso, Hugo Meira Caldeira, Isabela Ramos
Monteiro, Karine Pereira Ramalho, Lorrayne Gomes de Araújo, Maísa
Neves de Barros, Reanne Alves de Jesus
Palavras-chave: Caso clínico, isolamento relativo e pacientes especiais.
Introdução: O isolamento relativo é indicado para confecção de restaurações provisórias ou em condições de impossibilidade de isolamento absoluto. Um bom isolamento viabiliza prevenções de acidentes, acesso ao
campo operatório e controle da umidade. Fluido salivar quando em contato com os materiais restauradores prejudica o final do tratamento, fazendo
que ele não tenha eficácia. Objetivo: Relatar um caso clínico onde foi
executado um procedimento de restauração, sem possibilidade do uso de
isolamento absoluto, devido paciente em questão ser portador de necessidades especiais. O cliente especial sente muito desconforto no atendimento além de não conseguir permanecer com isolamento absoluto. Metodologia: O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada
por uma análise de artigos nas bases de dados LILACS, SciELO e Google
Acadêmico e experiências vivenciadas nas clinicas da Univale durante o
estágio supervisionado de Saúde Coletiva II. Resultados: Foi realizado
um levantamento sobre a importância do controle salivar em um processo
restaurador de dentística, sob condições especiais de um paciente, onde as
circunstâncias fisiológicas foram analisadas e, a partir de então, a opção do
manejo de um isolamento relativo sem viabilidade de associa-lo a um fármaco antisialogogo, devido o cliente já fazer uso de medicamentos controlados, e seus efeitos adversos. Conclusões: A compreensão do quadro clínico do cliente é importante para adotar a conduta correta não produzindo
agravos. A atuação do cirurgião dentista é compreendida como principal
forma de manutenção da saúde bucal do cliente em condições especiais
de cognição. O uso do método de isolamento adequado torna possível um
tratamento restaurador e preventivo, mesmo em situações de restrição de
manejos. Devemos portanto ter conhecimento de todos perfis de pacientes
que vamos atender, e estudar o caso detalhadamente para oferecermos um
atendimento de qualidade e sem desconforto desnecessário.
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Fratura do complexo zigomático: Relato de caso clínico
Andressa Carolina Duarte Caetano, Amanda Martins Ribeiro Alves, Gabriela Fernandes Mourão, Denis Talis Reis (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-chave: Complexo zigomático, fraturas, cirurgia bucomaxilofacial
Introdução: O tratamento das fraturas do complexo zigomático representa um desafio para o cirurgião bucomaxilofacial, pois o deslocamento
do corpo zigomático e comunicação das paredes orbitárias podem gerar
sequelas significativas ao paciente. O tratamento destas lesões visa a redução dos fragmentos fraturados com o intuito de estabilização correta e
restauração do mecanismo funcional e estético. Objetivo: Relatar um caso
clínico de fratura do complexo zigomático, tratada pelo método aberto,
utilizando o sistema de fixação 2.0 (Fixação Interna Rígida). Além disso,
ressaltar a importância de um diagnóstico correto, utilizando de ferramentas de auxilio deste e discorrer sobre o tratamento cirúrgico em âmbito
hospitalar. Metodologia: Foi realizado o tratamento e acompanhamento
de paciente adulto de 40 anos, sexo masculino, vítima de agressão física
que compareceu ao serviço de emergência de Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial, apresentando hematoma e equimose em orbita do lado
direito. Então foram realizados exames por imagem (tomografia computadorizada) e exames físicos extra orais e o paciente foi submetido a tratamento cirúrgico com acesso transfacial subpalpebral para fixação interna
rígida com placas e parafusos de titânio. Resultados: O desfecho do procedimento cirúrgico realizado foi favorável, com boa evolução, estabilidade da fratura e boa harmonização facial. Conclusão: O diagnóstico
minucioso, com a correta avaliação clínica e exames de imagem, são de
suma importância para um bom planejamento. Também para auxiliar na
terapia cirúrgica das fraturas orbitário zigomáticas, a qual demonstrou ser
uma das melhores opções de tratamento, para obtenção de sucesso estético
e funcional. Apoio: LACTBMF. UNIVALE.
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Técnica sol gel dip coating como alternativa viável para modificar
superfícies de titânio para aplicações médicas.
Leiliane de Oliveira Costa, Ranam Moreira Reis, Neftali Lenin Villarreal
Carreño, José Carlos Bernedo Alcázar, Mabel Miluska Suca Salas (orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
(UFJF/GV); Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Universidade Federal de Pelotas – RS.
Palavras-Chave: titânio, sol gel dip coating, modificação de superfícies,
viabilidade celular
Introdução: A osteointegração produto de próteses ósseas de titânio continua sendo um ponto crítico e problemático no processo de reabilitação.
Esforços para aperfeiçoar a resposta na interface “superfície-célula” dos
implanto-materiais, têm sido direcionados para melhorar as propriedades
físico-químicas das superfícies e induzir a adesão, proliferação, diferenciação ou apoptose celular. Dispositivos biomédicos podem melhorar a
bioatividade pela modificação das nanoconfigurações na superfície, a fim
de induzir um comportamento bioativo e melhorar a osseointegração entre os dispositivos biomédicos e o osso circundante, ou no local onde os
dispositivos implantáveis estão sendo aplicados para reconstruir tecidos
comprometidos. Objetivo: O objetivo do estudo foi investigar a técnica
sol gel dipcoating usada para modificar superfícies de titânio usada em
aplicações medicas Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da
literatura científica. Resultados: O método sol-gel é uma técnica usada
para sintetizar matrizes híbridas complexas de materiais cerâmicos e vidros, e que permite a dopagem de vários materiais inorgânicos, orgânicos
e biomoléculas durante a formação de uma matriz vítrea. Esta técnica é
suportada por diferentes técnicas de revestimento: spin, dip e spray coating. A principal característica dela é permitir a produção de materiais nanocompósitos orgânicos-inorgânicos, o que possibilita o aprisionamento
de substâncias termolábicas notórias na matriz inorgânica, por exemplo,
polímeros ou fármacos. A técnica sol-gel é uma tecnologia atraente para
sintetizar materiais altamente bioativos e biocompatíveis. Evidencias indicam que modificam as superfícies de titânio e aumentam a viabilidade
celular. Conclusão: A técnica sol gel dip coating modifica superfícies de
titânio, promovendo aumento da viabilidade celular. Apoio: Pró-Reitoria
de Pesquisa, UFJF, ID 45237
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Avaliação da efetividade do aparelho intraoral com avanço mandibular para síndrome apneia obstrutiva do sono no bruxismo do
sono: uma revisão integrativa da literatura
Ana Cláudia Silvestre Dias, Pedro Henrique Fonseca Campos, Romero
Meireles Brandão, Marilene Boechat Frauches, Maria da Penha Siqueira
Assis (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras – Chave: Apneia Obstrutiva do Sono. Bruxismo do Sono. Avanço Mandibular.
Introdução: O sono é um estado fisiológico com mudanças de várias funções, base de repouso do Sistema Nervoso Central, de músculos, órgãos e
medula. Nele ocorrem importantes processos biológicos, e alterações em
seus diversos estágios. Os distúrbios que podem levar à fragmentação do
sono, têm repercussões negativas nas atividades diárias dos indivíduos,
trazendo transtornos sociais, psicológicos e consequências físicas com altas taxas de mortalidade. Objetivo: Realizar uma revisão integrativa da
literatura sobre a indicação do aparelho intraoral (AIO) de avanço mandibular para o tratamento de Bruxismo do Sono (BS) em indivíduos com
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono(SAOS). Metodologia: Revisão
integrativa da literatura. Buscas nas bases de dados Pub Med e no LILACS,
de 2000 a 2011. Os descritores utilizados foram sleep apnea obstrutive
[MESH], bruxism, mandibular advancement, oral appliance. Foram selecionados 32 artigos e destes foram revisados 23 pertinentes ao tema. Resultados: Os dados obtidos demonstram que o uso do aparelho de avanço
mandibular (AAM) para o tratamento da SAOS apresenta efetividade no
tratamento do Bruxismo do Sono, tanto nas posições de avanço mandibular em 25% e 75%, confirmadas por meio de avaliações em laboratório
do sono. Ressalta-se que o uso do AAM no tratamento do BS é relativamente novo, e ainda não possui um número considerável de trabalhos
de longo prazo. Observa-se que não há unanimidade na utilização do AIO
de avanço mandibular no tratamento no BS nos casos em que a SAOS não
esteja presente. Conclusão: Embora a literatura apresente resultados satisfatórios quanto ao uso do aparelho intraoral com avanço mandibular para
a SAOS no tratamento do BS, ainda é necessário uma investigação mais
aprofundada sobre esta matéria, para que se possa indicar estes tratamento
de forma mais ampliada.
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O uso do Midazolam no tratamento odontológico
Filipe Dias Avelar; Carla Karine dos Santos; Daniel Nunes de Siqueira;
Igor Gaboardi Pereira; Rosimary Almeida Ferreira (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Fobia odontológica, benzodiazepínicos, ansiolíticos,
Midazolam.
Introdução: Durante o atendimento odontológico, o medo e a ansiedade
exprimem a antecipação do sentimento de dor, o que pode interferir no decorrer do tratamento. O controle desses fatores, a fim de aumentar a cooperação potencial de clientes apreensivos, pode ser obtido por meios não
farmacológicos e farmacológicos. Entre os fármacos mais empregados estão os ansiolíticos que promovem sedação consciente, em especial o Midazolam. Objetivo: Descrever o uso do ansiolítico Midazolam durante o
tratamento odontológico no controle da fobia odontológica. Metodologia:
Trata-se de um estudo de revisão de literatura em periódicos completos,
nacionais, na íntegra e publicados nas bases de dados SciELO e GOOGLE
ACADÊMICO entre os anos de 2013 à 2017. Os descritores utilizados
foram: fobia odontológica, benzodiazepínicos, ansiolíticos e Midazolam.
Resultados: Como uma droga psicotrópica, o Midazolam atua sobre o
sistema nervoso central favorecendo os efeitos inibitórios do ácido gama-aminobutírico (GABA), resultando em relaxamento e redução da atividade
dos neurônios. Possuindo rápido início de ação, meia vida curta, duração
de sedação adequada e baixo custo, este benzodiazepínico mostrou-se com
alta margem de eficácia e segurança, embora possa suscitar reações adversas de efeito paradoxal. Conclusão: Conclui-se que o Midazolam é um
potente sedativo e ansiolítico que vem sendo empregado em pacientes não
cooperativos, e quando utilizado em dose adequada, possui poucos efeitos
colaterais e rápida ação trazendo benefícios tanto ao cliente quanto ao profissional durante o atendimento odontológico.
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Reanatomização de dente conóide e fechamento de diastemas com
resina composta
Andrea Barbosa do Valle Coelho; Marcela de Oliveira Paro Damasio dos
Reis; Rosalia Moreira Barros; Caroline Felipe Magalhaes Girelli; Barbara
Liborio Martins Hastenreiter; Renato Girelli Coelho (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras – Chave: diastemas, resinas compostas, agenesia, microdontia,
dente conóide.
Introdução: Alterações na Odontogênese, de número e tamanho, apresentam alta prevalência e se configuram como grave problema estético e
funcional. A Odontologia cosmética compreende os artifícios empregados para restaurar a forma e função dos dentes, devolvendo ao indivíduo
um sorriso que se adapte à sua posição social, estilo de vida e trabalho.
Dentre os procedimentos restauradores estéticos, a técnica direta, com resina composta, ocupa, atualmente, um lugar de destaque, por melhorar
a aparência natural dos dentes, de maneira simples, rápida, econômica e
conservadora. Objetivos: Discutir, através da revisão de literatura e relato de caso clínico, a utilização da técnica direta de resinas compostas na
remodelação cosmética de indivíduo portador de agenesia (alteração de
número) e microdontia (alteração de tamanho). Metodologia: A amostra
foi representada por uma paciente de 32 anos, sexo feminino, atendida na
Clinica de Dentistica III da UNIVALE , com microdontia do incisivo lateral superior direito (dente conóide), agenesia do incisivo lateral superior
esquerdo e presença de diastemas entre os dentes superiores anteriores.
O método utilizado para a reanatomização e alinhamento dental seguiu o
protocolo de restauração direta com resina composta. Resultados: Os dados obtidos na literatura denotaram que o emprego de resinas compostas
na reanatomização dentária apresenta vantagens em relação a outras técnicas, como a conservação da estrutura dental, a reversibilidade do procedimento e o menor custo para o paciente. A utilização desta técnica no caso
clínico determinou um resultado satisfatório sob o ponto de vista estético,
funcional e econômico. Conclusão: O desenvolvimento da odontologia
adesiva com o emprego de resinas compostas tem ocasionado resultados
estéticos e funcionais dos elementos dentais, de maneira rápida e com um
custo acessível, garantindo a satisfação do paciente e do profissional. O
resultado do caso clínico confirmou a literatura consultada.
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Selantes de fóssulas e fissuras como finalidade terapêutica em dentes
decíduos
Sara Oliveira Borba, Alice Arruda Costa, Dayana Silva Guimarães, Juliana Alves de Aguiar, Lívia Franklin dos Santos, Maria Clotilde Magalhães
Menezes Pimentel (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: cárie, selante, dentição decídua
Introdução: A cárie dentária é uma doença de etiologia multifatorial,
onde fatores como hábitos alimentares, higiene bucal e acesso ao flúor,
influenciam o aparecimento ou não de sinais clínicos da doença. Por
muitos anos, o tratamento das lesões de cárie se baseava na remoção total
do tecido cariado e posteriormente o dente recebia uma restauração para
restabelecer a forma e a função do mesmo. Atualmente a odontologia
minimamente invasiva tem provocado mudanças no tratamento das
lesões cariosas cuja filosofia é a não remoção ou a remoção parcial de
tecido cariado, preservando ao máximo a estrutura dentária. Desta
forma o selante de cicatrículas e fissuras tem sua indicação no controle
e paralisação da lesão de cárie em dentina desde que esta esteja restrita
a face oclusal, com no máximo 3mm de abertura, e radiograficamente a
lesão se encontre em profundidade de 1/3 da espessura de dentina ou até a
metade externa de dentina. Objetivo: Apresentar um relato de caso clínico
utilizando o selante como finalidade terapêutica em um dente decíduo.
Metodologia: O método utilizado foi a revisão da literatura e o estudo de
caso clínico de uma criança de cinco anos de idade, apresentando lesão
de cárie na superfície oclusal do elemento 54, com 3mm de abertura e
radiograficamente uma profundidade em metade externa de dentina,
onde foi aplicado um selante resinoso sem a remoção do tecido cariado.
Resultado: Após 6 meses de realizada a aplicação do selante, o mesmo se
encontrava clinicamente sem alterações e ao exame radiográfico a lesão de
cárie se apresentava inalterada. Conclusões: Diante dos resultados pôdese concluir que o uso do selante resinoso foi efetivo quando aplicado em
lesões de dentina, semelhante aos resultados mostrados pela literatura.
A técnica ainda apresentou como vantagem a preservação da estrutura
dentária, o baixo custo e evitou possíveis sintomas de medos e ansiedade
na criança devido à ausência do uso de anestesia, brocas e caneta de alta
rotação.
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Implicações do medo e ansiedade no tratamento odontológico
Romero Meireles Brandão, Maria da Penha Siqueira Assis, Marileny Boechat Frauches, Suely Maria Rodrigues, Haruf Salmen Espindola (Orientador).
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; Universidade Vale do
Rio Doce-UNIVALE.
Palavras-chave: medo, ansiedade, tratamento odontológico.
Introdução: O medo é um sentimento de temor a algo externo que representa um perigo real ao físico ou ao psicológico do indivíduo. A ansiedade
é uma angústia, uma preocupação diante de uma situação desconhecida,
mas a causa do perigo não se apresenta como objeto definido. O medo e a
ansiedade estão presentes na rotina do tratamento odontológico, e podem
provocar alterações no comportamento dos pacientes, dificultando a condução do tratamento e interferindo nos cuidados regulares com a saúde
bucal. Objetivo: Identificar as implicações do medo e da ansiedade no
tratamento odontológico e o papel do cirurgião-dentista no controle dessas
condições emocionais. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura, por meio da análise de artigos indexados nas bases de dados SciELO
e LILACS. Conforme os critérios de inclusão/exclusão foram selecionados 19 artigos pertinentes ao tema, publicados entre os anos 2007 a 2017,
com ênfase nas implicações do medo e da ansiedade no tratamento odontológico. Resultados: Os dados obtidos indicaram que o medo e a ansiedade durante os procedimentos odontológicos interferem nos processos
mentais, provocando reações físicas nos indivíduos, como tensão muscular, taquicardia, dilatação da pupila, palidez da pele, transpiração excessiva, sensação de formigamento nas extremidades e até aumento da pressão
arterial. Evidenciou-se a importância de uma relação harmoniosa entre
profissional e paciente, o uso de estratégias psicológicas que amenizem a
ansiedade e o medo e até mesmo medicamentos ansiolíticos que possam
otimizar e facilitar o tratamento. Conclusão: O cirurgião-dentista deve saber reconhecer o medo e a ansiedade, acolhendo as pessoas e respeitando
suas características individuais, transmitindo segurança e tranquilidade,
buscando reverter um quadro de estresse, para que consiga intervir durante
seus episódios, estabelecendo uma boa relação com seu paciente.
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Correção cirúrgica de hiperplasia gengival associada à utilização de
aparelhos ortodônticos
Laricy Dias dos Santos, Adriele Cimini da Silva Horta, Fillipe Lourenço
Martins
José Antônio Coelho Júnior (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Hiperplasia; Ortodontia; Gengivectomia
Introdução: O aparelho ortodôntico é utilizado para estabelecer a estética
facial e a função do aparelho estomatognático, alguns de seus componentes como os braquetes, podem promover alteração da microbiota bucal
favorecendo o surgimento das doenças periodontais. Essas doenças são
reconhecidas como consequências de uma higiene oral inadequada, que
pode ser dificultada durante o tratamento ortodôntico. A retenção de biofilme dental pode levar à colonização de bactérias patogênicas, que são
responsáveis pela inflamação gengival e destruição do suporte periodontal. A dificuldade de higiene em torno do aparelho pode resultar em gengivite, com manifestações de hiperplasia na margem gengival. A hiperplasia
gengival é o crescimento excessivo da gengiva, e ocorre por três motivos:
Indução por biofilme dental, alergia ao níquel ou a medicamentos. Objetivo: relatar a avaliação e importância do tratamento cirúrgico de hiperplasia gengival associada ao uso de aparelhos ortodônticos. Metodologia:
O método utilizado foi a revisão de artigos científicos de bases de dados
como PUBMED, SCIELO e Google acadêmico Resultados: A interação
da Ortodontia e Periodontia, demonstrou a importância do acompanhamento multidisciplinar do paciente quanto ao controle do biofilme durante
o tratamento ortodôntico e a associação de cirurgias plásticas periodontais
para correções estéticas e harmonização do sorriso. As técnicas cirúrgicas
gengivectomia e gengivoplastia são amplamente empregadas com sucesso
na literatura e efetiva para o tratamento do aumento gengival, sendo bem
tolerada pelo paciente. Porém, deve-se ressaltar a importância do controle do biofilme dental para a longevidade do tratamento. Conclusão: O
uso de aparelho ortodôntico influencia no acúmulo do biofilme dental, em
consequência dos seus componentes, podendo levar a um quadro de hiperplasia gengival. Com isso uma intervenção cirúrgica periodontal visando
o recontorno gengival e diminuição da linha gengival no sorriso, além do
restabelecimento das dimensões mostra-se satisfatória.
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Cárie não tratada e fatores associados em pessoas com necessidades
especiais: um estudo transversal
Thayse Mayra Chaves Ramos, Valeria de Oliveira, Andrea Videira Assaf,
Mabel Miluska Suca Salas, Nayara Silva Alves (Orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
(UFJF/GV)
Palavras-Chave: cárie dentária, pessoas com deficiência, dor
Introdução: Indivíduos com deficiência intelectual apresentam limitação
da capacidade de aprendizado e de suas habilidades para a vida diária. No
Brasil estima-se que existam 16 milhões de pessoas com deficiência. Problemas bucais como cárie dentária e gengivite são comuns nesses pacientes estando associadas à dificuldade de higienização oral, respiração bucal,
má oclusão, dieta cariogênica e consumo de medicamentos. Objetivo:
Determinar a prevalência de cárie e os fatores associados em pessoas com
necessidades especiais. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional transversal, previamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa, realizado no município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, no
ano de 2014. Participaram 238 indivíduos com DI diagnosticada e cujos
responsáveis assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido. Um
questionário previamente testado, com dados socioeconômicos, psicossocial e de acesso a serviços odontológicos foi aplicado. Um examinador
treinado e calibrado realizou as avaliações clínicas utilizando o índice
CPOD. A análise estatística foi descritiva e bivariada através dos testes
Qui-Quadrado, Fisher e/ou de Tendência Linear. A análise multivariável
foi usando regressão de Poisson. As variáveis com um valor de p<0.20 na
análise bruta foram incluídas na análise ajustada e foram obtidas a razões
de prevalência e intervalos de confiança a 95%. Resultados: A maioria dos
pacientes apresentaram deficiências intelectuais múltiplas (43,5%), eram
do sexo masculino (62,2%), apresentavam entre 13 e 35 anos (52,1%) e
cor de pele branca (53,4%). A experiência de cárie foi de 74,4%. A cárie
não tratada foi observada em 38,7% dos indivíduos e esteve associada à
necessidade de tratamento (IC 95% 10,8 [1,6:73,5]), presença de dor nos
últimos 6 meses (IC95% 1,4[1,0:1,9]) e sangramento gengival (IC95%
2,3[1,2:4,3]). Conclusão: A prevalência de cárie dentária não tratada nessa população foi alta e esteve associada à dor e sangramento gengival.
Apoio: PROPESQ ,UFJF-GV, processo ID 45420
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Comparação da eficácia dos sistemas de retratamento Mtwo R e Protaper R na remoção do material obturador: uma revisão integrativa
Cezar Thaycer Campos Carvalho; Flávia Monteiro Neves; Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda; Caroline Felipe Magalhães Girelli, Viviane
Ferreira Guimarães Xavier; Ludmila de Almeida Cunha (orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus GV
Palavras-Chave: Guta-percha; Retratamento endodôntico; Mtwo R ; Protaper R
Introdução: O retratamento endodôntico tem como finalidade remover o
máximo de material obturador, afim de se obter paredes dentinárias limpas
e permitir a reobturação dos sistemas de canais radiculares, com consequente reparo aos tecidos periapicais. Os instrumentos rotatórios têm sido
amplamente utilizados na remoção do material obturador pois oferecem
preparos mais centralizados e maior número de paredes tocadas. Objetivo: Comparar a eficácia dos sistemas de retratamento Protaper R (Dentsply / Maillefer, Ballaigues, Suíça) e Mtwo R (VDW, Munique, Alemanha) na remoção do material obturador através de uma revisão integrativa.
Metodologia: Foram selecionados artigos nas bases de dados PubMed e
Scopus. Os critérios de inclusão foram: artigos na íntegra que abordassem
a temática em questão, escritos na língua portuguesa e inglesa, publicado
entre os anos de 2010 a 2016, utilizando-se os descritores guta-percha,
retratamento endodôntico, Mtwo R e Protaper R. Resultados: No portal
de periódicos do PubMed verificou-se 40 artigos, sendo que quatro correspondiam os critérios de inclusão e exclusão. Na base de dados Scopus,
foram encontrados 10 artigos, sendo um correspondente aos critérios adotados. Quanto à estrutura de linguagem, 80% estavam em língua inglesa
(EUA) e 20 % em Português (BR). Em relação ao ano de publicação,
40% dos artigos foram de 2010, sendo os demais dos anos de 2011, 2012
e 2014. Conclusão: Apesar de ambos os sitemas, Protaper R e Mtwo R
deixarem paredes com resíduos de material obturador após a técnica de
retratamento, observou-se melhor desempenho com sistema Protaper R
em relação ao sistema Mtwo R em termos de preparos centralizados e
percentual de paredes preparadas.
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Tratamento Orto-Cirúrgico da Maloclusão Classe III Esquelética –
Relato de caso
Samuel Oliveira de Souza Júnior, Renata Santos Rabelo, Lorena de Paula
Feitosa, Aline Souza Horta , Jhone Camargos, Guilherme Marigo (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVAL
Palavras-chave: classe III, cirurgia ortognática, tratamento orto-cirúrgico.Introdução: A maloclusão Classe III é caracterizada pelo posicionamento mais anterior da mandíbula em relação à maxila, sendo que a
discrepância pode ser causada pela deficiência anterior da maxila, prognatismo mandibular excessivo ou a combinação de ambos. O aspecto facial
fica comprometido nesses pacientes, sendo esse um dos fatores que os
motivam a procurar o tratamento ortodôntico. Os principais objetivos da
cirurgia ortognática são obter oclusão normal e melhorar a estética facial.
O tratamento da maloclusão III em adultos é limitado. As opções podem
recair sobre um tratamento compensatório ou ortodôntico-cirúrgico. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo relatar por meio de um caso
clínico, o tratamento orto-cirúrgico da maloclusão Classe III esquelética.
Metodologia: O presente trabalho foi realizado por meio de um relato
de caso clínico ao qual foi descrito o tratamento orto-cirúrgico de uma
paciente do sexo feminino com maloclusão III esquelética. Resultados:
Foi realizado preparo ortodôntico com finalidade cirúrgica, obtendo alinhamento e nivelamento dentário e correta relação entre os arcos, cirurgia
ortognática com recuo de mandíbula e avanço da maxila e finalização ortodôntica pós cirúrgica. Conclusões: O tratamento orto-cirúrgico da maloclusão de Classe III esquelética tem boa aceitação entre os pacientes que
buscam a correção do problema devido ao impacto existente na estética
facial. Nesse relato de caso clínico, os resultados do tratamento executado atenderam às expectativas planejadas tanto do ponto de vista oclusal
(estético e funcional) quanto facial. A paciente relatou satisfação com o
resultado, melhorando consideravelmente sua autoestima.
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Manifestações bucais da terapia antineoplásica: papel do cirurgião
dentista

Renata Santos Rabelo, Bricio Coelho Franco, Dexther Tusthler
Rodrigues, Eutalia Alves Manso, Thaisnara Alves de Souza, Elaine Toledo Pitanga Fernandes (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE

Palavras-chave: manifestações bucais; radioterapia, quimioterapia;
saúde bucal. Introdução: Atualmente o câncer é considerado a segunda
maior causa de mortalidade no Brasil. Dentre os pacientes em tratamento, muitos desenvolverão complicações bucais, devido a alta sensibilidade das estruturas orais aos efeitos tóxicos dos quimioterápicos e radioterápicos.Nenhuma parte do corpo reflete as complicações do tratamento
de neoplasias tão visivelmente como a boca. As severidades das lesões
orais dependem de vários fatores que incluem idade, tipo de malignidade,
condição da cavidade oral anterior ao tratamento e nível de cuidado oral
durante terapia anti-neoplásica. Objetivo: O objetivo deste estudo foi
identificar, a partir da revisão da literatura, as principais manifestações
bucais decorrentes das terapias antineoplásicas bem como, o papel do
cirurgião-dentista frente à essas manifestações. Metodologia: Trata-se de
um estudo de revisão bibliográfica, realizado por meio da análise de artigos indexados na base de dados Scielo e Lilacs. Resultados: Os resultados evidenciaram que as principais manifestações bucais decorrentes da
terapia antineoplásica são mucosite, xerostomia, candidíase e disgeusia.
Há necessidade de um trabalho multidisciplinar no qual o odontólogo
esteja inserido no atendimento a pacientes submetidos a tratamentos anti-neoplásicos visto que a cavidade oral apresenta alta susceptibilidade aos
efeitos colaterais de tais tratamentos. Conclusão: Conclui-se que diante
destas manifestações o cirurgião dentista deve atuar a fim de minimizar
repercussões e desconfortos bucais, acompanhando e dando assistência
antes, durante e após tratamento anti-neoplásico, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida.
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Restabelecendo corretamente o ponto de contato interproximal em
restaurações de Classe II
Steffany Silva Cavalcante, Ana Laura Vargas Leal, Larissa Ferreira de
Souza, Lavínia Vieira Barros, Leticia Henriques Lopes, Maria das Graças
Oliveira Cabral (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Restauração Classe II, Ponto de contato interproximal,
Impacção alimentar, Amalgama, Resina Composta
Introdução: Ao reconstruir um elemento dental, o cirurgião dentista busca devolver a este elemento, não só a estética, mas também sua função. O
processo de uma restauração dentária envolve todo um contexto, abarcando a Dentística e também outras especialidades não menos importantes
da Odontologia, como a Oclusão, a Periodontia, dentre outras. Nas restaurações de Classe II, que envolvem a reconstrução do ponto de contato
interproximal, o processo restaurador assume uma importância indiscutível, pois o restabelecimento do mesmo exige do profissional cuidados
excepcionais, devido a sua dificuldade de obtenção e os resultados críticos
que um erro nesta etapa ocasionaria ao cliente. Objetivo: Apresentar a
importância do restabelecimento correto do ponto de contato interproximal em restaurações de Classe II, mostrando seus benefícios quando
executado corretamente, seus malefícios em uma execução incorreta, suas
dificuldades de obtenção e passos para sua conclusão correta além o uso
da Radiologia para diagnosticar o sucesso ou insucesso de sua execução.
Metodologia: Utilizou-se a Revisão de Literatura e o relato de caso clinico. A amostra foi representada por uma cliente gênero feminino, 19 anos
que apresentava dor na região posterior superior direita, dificuldade no uso
do fio dental e radiograficamente excesso de resina na região proximal.
Foi substituída a restauração agora adotando as medidas para o restabelecimento correto do ponto de contato. Resultados: Restauração realizada
e concluída satisfatoriamente de acordo com o esperado pela profissional
e o cliente. Conclusão: Conclui-se que a etapa de confecção do ponto
de contato proximal é de extrema importância no processo restaurador,
independente do material restaurador escolhido e deve ser encarada com
critério pelo cirurgião dentista, uma vez que um erro nesta etapa, pode
trazer sérias consequência para o dente, periodonto e oclusão do cliente.
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Cirurgia em odontopediatria - Relato de caso de dois mesiodentes
Elisa Vieira Rodrigues Coelho; Isabella Romania Alves Carvalho; Karla
Tavares Versiani de Andrade Freitas; Kezia Kerr de Souza; Xislana Cheroto Machado Versiani (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Mesiodentes, supranumerário, odontopediatria
Introdução: Os dentes supranumerários constituem uma anomalia de número onde há a formação de dentes a mais do que o número normal em
uma arcada dentária. A sua etiologia não é completamente entendida, apesar da maioria dos autores acreditar que sua origem advém da hiperactividade da lâmina dentária. Quando um dente supranumerário está localizado
na região anterior da maxila é chamado de mesiodente. Na linha média
entre os incisivos centrais é a localização mais comum entre os dentes
supranumerários e geralmente descoberto através de exame radiográfico,
tendo maior incidência na dentição mista. Objetivo: Salientar que o elemento supranumerário geralmente resulta em problemas orais, tais como a
má oclusão e estética deficiente, descrevendo a solução cirúrgica para um
paciente com dois mesiodentes na dentição mista, que impedia a erupção
dos incisivos permanentes. Metodologia: O método utilizado foi a revisão
de literatura e relato de caso. A amostra foi representada por um paciente
do sexo masculino, 8 anos de idade, apresentando radiograficamente dois
dentes supranumerários (mesiodentes), impedindo a erupção do incisivo
central superior permanente (21), consequentemente retenção prolongada
dos incisivo central e lateral superior decíduos (61, 62), e erupção ectópica do incisivo lateral superior permanente (22). Resultado: O resultado
do tratamento realizado foi bastante favorável. A cirurgia realizada com
a colagem do botão ortodôntico garantiu melhora na estética da criança
e conseqüente melhora na autoestima, o que refletiu diretamente na qualidade de vida da mesma. Conclusão: Fica concluído que o sucesso do
resultado obtido ao tratamento proposto deve-se ao correto diagnóstico
e planejamento do caso, à condução adequada pelas diferentes especialidades odontológicas envolvidas, tais como odontopediatria, cirurgia e
ortodontia, e à colaboração do paciente.
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Impactação e tracionamento de caninos permanentes impactados
Renata Santos Rabelo, Samuel Oliveira de Souza Júnior, Aline Souza
Horta, Lorena de Paula Feitosa, Jhone Camargos, Meire Alves de Sousa
(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: impactação dentária, tracionamento de canino, canino
impactado.
Introdução: Os caninos possuem grande importância no sistema estomatognático, pois estão envolvidos no equilíbrio estético entre dentes anteriores e posteriores e do arco como um todo. As impactações de caninos
são frequentes, especialmente na região palatina, ainda que na presença de
espaço suficiente para o seu alinhamento na arcada dentária, isto acontece
devido o canino ter um longo e complexo caminho de erupção, de seu local
de formação até sua posição final de erupção. Objetivo: O objetivo desse
estudo é analisar a impactação do canino permanente e o tracionamento
do mesmo. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica,
realizado por meio da análise de artigos indexados na base de dados Scielo
e Lilacs, com publicação no período de 2000 a 2017. Resultados: A partir da literatura pesquisada é possível destacar que a impacção de canino
permanente é a mais comum quando comparada aos demais dentes, com
exceção da impactação de terceiros molares, e ocorre por causas locais
ou sistêmicas, onde a escolha do tratamento dependerá de fatores como
a idade do paciente, da posição do dente, do espaço disponível no arco e
do estágio de desenvolvimento da dentição. Os tratamentos para caninos
impactados vão desde a indução do seu deslocamento até a sua remoção.
O tracionamento pode ser realizado de duas maneiras: a primeira através
da perfuração da coroa e colocação de um pino de rosca; a segunda opção,
que é a mais utilizada, é a colagem de um acessório na coroa do canino
(bráquete, gancho ou botão), por se tratar de uma técnica menos invasiva
e de mais fácil execução. Conclusão: Diante do estudo realizado pode-se
concluir que os caninos são dentes que comumente sofrem impactação
dental, sendo que o tracionamento ortodôntico geralmente é o tratamento
de eleição em grande parte dos casos e depende de análise clínica e radiográfica detalhada, também requer técnica adequada e cuidados na sua
execução.
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Herpes labial e seus fatores determinantes
Sândila Jamires Aires de Brito; Ana Luiza dos Reis Roque; Karoline Batista Martins; Isabella Sousa Carvalho; Vinicius Marques de Oliveira; Andrea Barbosa do Valle (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Herpes labial, herpes simples, fatores determinantes, ativação, vírus.
Introdução: O herpes labial é uma doença contagiosa causada pelo vírus
herpes simplex tipo 1 (HSV-1). Representa a doença viral mais comum no
homem moderno, excluindo-se as infecções respiratórias. É caracterizada
pelo aparecimento de bolhas dolorosas, contendo liquido inflamatório,
passando por algumas etapas até a cicatrização das lesões que, se rompidas
durante o processo ativo, levarão a contaminação dos tecidos ao lado da
lesão. Objetivo: No presente trabalho, pretendeu-se discutir o Herpes Labial, sob o ponto de vista de sua etiopatogênia, desenvolvimento e relações
com fatores determinantes para sua manifestação. Metodologia: O método utilizado foi revisão de literatura e estudo de caso clínico. Foi acompanhado e registrado o curso clínico da manifestação herpética causada pelo
vírus HSV-1, em uma acadêmica do primeiro período de Odontologia, de
18 anos de idade, sexo feminino. Resultados: A revisão da literatura revelou que o herpes é uma infecção viral adquirida geralmente na infância, a
partir do contato com secreções contaminadas, que passa por três períodos
característicos desde as erupções, desenvolvimento e desaparecimento das
mesmas. É ativado pela exposição intensa ao sol, má alimentação, baixa
imunidade, estresse e ansiedade. A faixa etária mais atingida é de 15 a 49
anos. A anamnese, história clínica e acompanhamento clínico da acadêmica demonstraram que, ao passar por suas primeiras avaliações universitárias, ela apresentou ardência, seguida de edema em seu lábio superior
associado a bolhas e posterior drenagem de secreção purulenta local, além
de queixa álgica e prurido. Conclusão: Conclui-se que o desenvolvimento
clínico do caso relatado confirmou os dados obtidos na literatura quanto
aos sinais e sintomas, curso clínico, faixa etária mais atingida e ativação
pelo estresse e ansiedade, do herpes labial. A condição de uma vida estressante e rotulada parece ser muito propicia a ativar o vírus do Herpes.
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Alterações da odontogênese: amelogênese imperfeita
Gustavo Henrique Ramos Rody, Dhyalla Monteiro Nacif, Giovanna Siqueira Basilato, Karolyne Barbosa Cerqueira Emerick, Raissa Soares
Loiola, Andrea Barbosa do Valle (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: amelogênese imperfeita, esmalte dentário, restaurações
estéticas, interdisciplinaridade.
Introdução: A Amelogênese Imperfeita é uma alteração de caráter hereditário que afeta o esmalte dentário dos dentes temporários e permanentes,
com ausência de manifestações sistêmicas. A transmissão do gene pode
acontecer de forma autossômica dominante, autossômica recessiva ou
estar relacionada ao cromossoma X. Pode provocar como conseqüência,
sensibilidade dentária, perda da dimensão vertical e comprometimento estético. Objetivo: Descrever um caso clínico de Amelogênese Imperfeita e
seu tratamento, através de uma ótica de interdisciplinaridade entre os conhecimentos construídos pelas disciplinas básicas do curso de Odontologia e a prática odontológica. Metodologia: O método utilizado foi revisão
de literatura e estudo de caso. A amostra foi representada por uma paciente
do sexo feminino com Amelogênese Imperfeita em todos os dentes das arcadas superior e inferior. Após a realização de anamnese, exame clínico e
diagnóstico, foram realizadas restaurações de resina em todos os dentes,
com o intuito de devolver estética e função. O tratamento teve início no
dia 8 de maio de 2017 e terminou dia 27 de agosto de 2017. Resultados:
O histórico familiar revelou que o pai e irmão apresentavam características dentais semelhantes às da paciente. O diagnóstico foi Amelogênese
Imperfeita do tipo Hipomaturada. O tratamento restaurador inicialmente proposto resultou em condições anatômicas e funcionais satisfatórias.
Conclusão: Conclui-se que o tratamento da amelogênese imperfeita hipomaturada realizada com a técnica de reconstrução direta em resina proporcionou resultado harmônico e melhoria na autoestima da paciente. A
análise dos resultados evidenciou a importância da interdisciplinaridade
entre os conhecimentos construídos pelas disciplinas básicas do curso de
Odontologia e a prática odontológica na realização de diagnóstico, plano
de tratamento e tratamento odontológico satisfatórios.
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Halitose: etiologia, diagnóstico e tratamento
Sara Oliveira Borba, Dayana Silva Guimarães, Dhulia Denadai Luna, Juliana Alves de Aguiar, Lívia Franklin dos Santos, Elaine Toledo Pitanga
Fernandes (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: halitose, etiologia, diagnóstico, doença periodontal
Introdução: O odor desagradável do hálito pode estar presente em alguns
indivíduos, sendo definido como halitose. Esta condição pode gerar diversos
transtornos para a vida de seus portadores, principalmente afetando sua
socialização. Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre halitose,
abordando etiologia, diagnóstico e tratamento. Metodologia: Revisão de
literatura em periódicos completos, nacionais e internacionais publicados
nas bases de dados LILACS e SciELO, entre os anos de 2010 a 2018.
Resultados: De acordo com a literatura consultada, a halitose decorre em
grande parte de causas intra-orais como higiene dental insuficiente, doença
periodontal e presença de saburra lingual. Apenas um número limitado
de casos tem como origem problemas extra orais, podendo sinalizar a
presença de uma doença sistêmica subjacente. Os métodos diagnósticos
mais citados na literatura foram Auto-Percepção do paciente, Método
Organoléptico, Cromatografia Gasosa e Halímetro, Sensores Químicos e
Teste BANA. O tratamento para esta alteração depende da determinação
de sua etiologia, para que assim, se possam estabelecer procedimentos que
removam a causa. Conclusão: Concluiu-se que a etiologia da halitose é
multifatorial, sendo na maioria das vezes predominantemente de origem
bucal, o que ressalta a importância do cirurgião-dentista no seu diagnóstico
e tratamento. Não há um consenso na literatura quanto ao método ideal
para diagnóstico da halitose, sendo necessária associação de mais de um
método. O tratamento da halitose é definido a partir da determinação da
causa, não existindo assim uma terapêutica padrão.
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Tratamento multidisciplinar do paciente com displasia ectodérmica:
relato de caso clínico
Lorena de Paula Feitosa, Renata Santos Rabelo, Samuel Oliveira de Souza
Júnior, Aline Souza Horta, Breno Arêdes de Oliveira Figueiredo, Guilherme Marigo (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: displasia ectodérmica, agenesia, tratamento ortodôntico.
Introdução: A displasia ectodérmica refere-se a um conjunto heterogêneo
de desordens, envolvendo os tecidos derivados do ectoderma. Classicamente, envolve algumas condições que podem ser encontradas e que se
caracterizam pela agenesia dentárias, pêlos, pele, unhas, glândulas salivares e glândulas sudoríparas. No tratamento odontológico, é necessário
para reabilitação completa do paciente, intervenção ortodôntica com finalidade de preparo pré-protética, fundamental para o melhor resultado
estético e funcional. Objetivos: Relatar o tratamento multidisciplinar de
uma paciente jovem do sexo feminino, portadora da displasia ectodérmica
na qual foi submetida ao tratamento ortodôntico e reabilitador (implantodontia e prótese). Metodologia: O método utilizado foi uma revisão da
literatura realizada em bases de dados referenciais e relato de caso clínico
tratado no curso de Especialização em Ortodontia da Universidade Vale
do Rio Doce. Resultado: Pode-se destacar que o resultado do tratamento
desta paciente com displasia ectodérmica foi satisfatório. Após tratamento
ortodôntico corretivo foi possível promover alinhamento e nivelamento
dentário e restabelecer dimensão vertical da paciente. Após preparo ortodôntico a paciente foi submetida a cirurgia para instalação de implantes
dentários e posteriormente, próteses sobre implantes e reanatomizações
com resinas compostas. Conclusão: O tratamento odontológico multidisciplinar possibilitou melhora da estética, função, fonação e autoestima da
paciente, o que refletiu na sua melhor qualidade de vida.
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Importância da localização de canais radiculares durante o tratamento endodôntico.
Cezar Thaycer Campos Carvalho; Rinara Geise Poggian Brandão; Raquel
Alves Dias Avelar; Mauro Henrique Silva Chagas; Caroline Felipe Magalhães Girelli, Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda (orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus GV
Palavras-Chave: Primeiros molares superiores. Canal mésio palatino.
Lesão perirradicular. Tomografia computadorizada de feixe cônico.
Introdução: Os elementos dentários apresentam variadas morfologias
anatômicas no interior do sistema de canais radiculares, o que exige o
estabelecimento de terapia endodôntica diferenciada desde o processo do
diagnóstico até plano de tratamento. O primeiro molar superior, de acordo com a literatura, apresenta o canal mésio-palatino (MP) em sua raiz
mésio-vestibular em mais de 50% dos casos, todavia as limitações das
radiografias bidimensionais em localizar esse canal ainda são tidas como
principais fatores etiológicos para o insucesso endodôntico e o desenvolvimento de lesões perirradiculares. Objetivo: Relatar um caso clínico
evidenciando a necessidade de dominar o conhecimento referente à anatomia do primeiro molar superior, bem como revelar que o uso de imagens tridimensionais de tomografias computadorizadas são ferramentas
fundamentais ao sucesso do tratamento endodôntico. Metodologia: Foi
selecionado um paciente com indicação para retratamento endodôntico do
primeiro molar superior, portador de lesão perirradicular associada a não
localização do canal mésio-palatino. O dente foi submetido a intervenção endodôntica após ter sido feito exame de tomografia computadorizada
para orientar a localização do canal não tratado previamente. Resultados:
Após utilizar imagens tridimensionais e execução minuciosa de protocolo
clínico, o canal mésio-palatino do primeiro molar superior foi localizado,
tratado e os demais retratados. Após proservação do dente, verificou-se
sucesso da terapia endodôntica com involução da lesão periapical. Conclusão: O uso de imagens tridimensionais pode ser utilizado para facilitar
a compreensão morfológica e anatômica do sistema de canais radiculares
e pode condicionar o sucesso do tratamento endodôntico.
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Alterações na odontogênese: agenesia de incisivos laterais superiores
– relato de caso clinico
Tatiani Santana Pilon Quirino; Cristina Miranda Figueiredo, Hérvelen
Custódia da Silva, Rakel Valverde Teixeira Valeriano, Zíbia da Silva Campos, Andrea Barbosa do Valle Coelho (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras – Chave: agenesia dentária, odontogênese, reanatomização, incisivos laterais superiores.
Introdução: Agenesia dentária é uma anomalia de número, definida como
a ausência congênita de um ou mais dentes, uma das desordens mais comuns na dentição humana. Embora ocorra tanto na dentição decídua como
na dentição permanente, é mais frequente na permanente. Dentre as complicações que pode acarretar, são observadas alterações na oclusão, mastigação e fala, além de estética deficiente. Objetivos: Apresentar, através da
revisão de literatura e relato de caso clínico, aspectos gerais relacionados à
Agenesia Dentária e sua resolução clínica, além de discutir a importância
dos conhecimentos construídos junto às disciplinas básicas do curso de
Odontologia no exercício da Clínica Odontológica. Metodologia: O método utilizado foi revisão de literatura e estudo de caso clínico. A amostra
foi representada por uma paciente do sexo feminino com agenesia dos
incisivos laterais superiores. A paciente foi submetida a tratamento ortodôntico de fevereiro de 2014 a agosto de 2016 e posterior reanatomização
dos caninos em incisivos laterais, em sessão única, com resina composta
fotopolimerizável. Resultados: Observou-se que a agenesia dentária apresenta alta prevalência e sua etiologia envolve fatores congênitos, adquiridos e hereditários. A anamnese e história clínica da paciente revelaram
casos de agenesia na família. A correção ortodôntica permitiu a regularização dos diastemas para posterior alinhamento. A utilização de resinas
compostas resultou em condições anatômicas, funcionais e estéticas satisfatórias. Conclusão: Concluiu-se que a alta prevalência da agenesia
dentária torna sua discussão relevante. O diagnóstico precoce é importante na qualidade e sucesso do tratamento. Os conhecimentos de anatomia
e escultura dental, histologia bucodental (tecidos dentais e periodontais),
além da ortodontia e Dentística foram imprescindíveis para a condução
desse caso clínico, o que enfatizou a importância da interdisciplinaridade
no exercício da Odontologia.
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Restaurações em mínima intervenção: Revisão da literatura
Anna Carolina Nicolau da Silva, Jéssica Freitas Ferreira Coelho, Sarah
Carellos Bernardes, Cláudio Manoel Cabral Machado, Xislana Cheroto
Machado Versiani (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: mínima intervenção, restaurações minimamente invasivas, remoção parcial de dentina cariada.
Introdução: Durante um longo período, o modelo de tratamento predominantemente usado para a remoção da cárie foi o cirúrgico-conservador,
com remoção total do tecido cariado e confecção de restaurações, levando
a um desgaste desnecessário da estrutura dentária hígida e diminuindo a
resistência do dente restaurado. Com o desenvolvimento dos estudos e
conhecimento mais detalhado a cerca da etiologia da doença cárie, criou-se o conceito da Odontologia minimamente invasiva, que consiste na remoção parcial da dentina cariada, uma vez que os materiais restauradores
adesivos dispensam a confecção de preparos cavitários mais amplos, ou
seja, “restaurar preservando”. Objetivo: Relatar a filosofia de mínima intervenção em lesões de cárie cavitadas em dentina, evidenciando o desempenho clínico da técnica e seus benefícios. Metodologia: Realizou-se uma
pesquisa nas bases de dados Scielo, Portal Capes e Google Acadêmico,
utilizando-se as palavras-chaves: restaurações em mínima intervenção;
odontologia minimamente invasiva; remoção parcial de dentina cariada.
Os critérios de inclusão foram artigos em português e inglês, em sua versão completa, entre os anos 2006 e 2017. Resultados: Através da literatura, observou-se que as cavidades mais conservadoras se sobrepõem aos
desgastes desnecessários, limitando-se praticamente a extensão do processo carioso. Protocolos invasivos devem ser evitados, quando possível,
e caso a lesão já se encontre cavitada, o tecido cariado deve ser removido
de forma mais conservadora, preservando a maior quantidade possível de
estrutura dentária. Conclusão: As técnicas de remoção do tecido cariado
através da mínima intervenção devem ser encorajadas, por serem de fácil
execução e de grande alcance social. É um trabalho em conjunto entre
cirurgião dentista e paciente, tendo em vista que o sucesso da técnica irá
depender da remoção dos fatores causais da cárie, independente dos materiais utilizados para restauração e forramento da cavidade.
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A relação entre a alimentação e o rendimento escolar de crianças
Anndreza de Magalhães Pereira; Aline Santos Pessotti de Oliveira; Thais
Rabelo Almeida dos Santos; Karolayne Fernanda Pereira; Renata Greco
de Oliveira (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: nutrição, alimentação, merenda escolar, rendimento escolar e crianças.
Introdução: O desenvolvimento cognitivo e o aprendizado dependem do
bom funcionamento do cérebro e este é constituído e sustentado por nutrientes. Objetivo: Investigar a relação existente entre estado nutricional
e o rendimento escolar de crianças. Metodologia: Trata-se de um estudo
qualitativo de revisão da literatura feito com auxílio de pesquisas a partir
de base de dados como Scielo e Ministério da Educação. Resultado: Estudos apontam que o desempenho escolar das crianças pode ser influenciado
por razões individuais e ambientais. A nutrição é um desses fatores, haja
vista seu papel determinante no desenvolvimento cognitivo e sua influência na capacidade de concentração e estado de alerta. Os distúrbios nutricionais são em geral causados por uma alimentação inadequada, em que
a criança pode estar abaixo ou acima do peso ideal para sua faixa etária.
Os estudos mostraram também que a obesidade pode se relacionar a problemas psicossociais, ao rendimento escolar, dentre outros. A desnutrição
também vem sendo associada ao baixo desempenho nas escolas por interferir na saúde em geral, altera os níveis de energia do aluno e a taxa de
desenvolvimento motor e cerebral, com isso a subnutrição pode afetar a
aprendizagem e a memória por modificar a fisiologia cerebral. Conclusão:
A nutrição tem um significativo impacto no desempenho escolar das crianças, sendo a alimentação escolar uma das ferramentas que pode contribuir
para o aprendizado, oferecer conforto e bem-estar ao aprendiz e prevenir a
dispersão durante a aula. Apoio: FAPEMIG
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A saúde do jovem acautelado
Aline Santos Pessotti de Oliveira, Karolayne Fernanda Pereira, Thais Rabelo Almeida dos Santos, Suely Maria Rodrigues e Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: juventude; saúde; acautelamento
Introdução: Sabe-se que é dever do Estado resguardar os direitos das
crianças e dos adolescentes, e de se fazer respeitados seus direitos fundamentais, tais como o direito à vida, à liberdade, o respeito, à dignidade, e
o principal enfoque deste resumo, a saúde. Objetivo: Investigar o impacto do acautelamento na saúde do jovem acautelado. Metodologia: Trata-se de estudo, descritivo, de corte transversal, com enfoque qualitativo. A
amostra será com jovens que estão na faixa etária de 13 a 18 anos, do sexo
masculino e estão em cumprimento de medida de privação da liberdade
há pelo menos seis meses. Será aplicado um inventário sociodemográfico
para colher informações como idade, renda familiar e procedência, além
da frequência em que o Sistema Único de Saúde (SUS) fora utilizado
nos últimos seis meses por esse jovem, o número de medicamentos que
ele toma e se houve alguma doença diagnosticada pelo SUS. Em seguida, aplicará o questionário Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) para
identificar sintomas somáticos e emocionais na vida de cada jovem entrevistado. Para entender o significado de saúde para esses jovens e a importância dela, será aplicado a Teste de Associação Livre de Palavras (TALP).
Verificará ainda a ocorrência de sintomatologia de stress presente na vida
do jovem em ambiente de acautelamento a partir do instrumento Escala de
Stress para Adolescente (ESA). Em último momento, após a aplicação dos
inventários, será avaliado a condição da saúde bucal desse jovem, afim de
investiar o número de dentes cariados, perdidos e obturados, hábitos de
higiene bucal condição de higiene da cavidade bucal e condição da mucosa bucal. Na obtenção dos dados de autopercepção de saúde será realizada entrevista semiestruturada. Resultados: Por se tratar de uma pesquisa
em andamento, os resultados apresentados neste são parciais. Conclusão:
Espera-se que os resultados desse estudo contribuam para implementação
de políticas públicas de promoção da saúde do jovem. Apoio: FAPEMIG.
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As marcas do jovem acautelado
Thais Rabelo Almeida dos Santos, Anndreza de Magalhães Pereira, Edmarcius Carvalho Novaes, Renata Greco de Oliveira, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Juventude. Acautelado. Família. Escola. Drogas.
Introdução: O comportamento humano é composto a partir da junção
entre a personalidade do sujeito e dos fatores culturais com os quais interage. Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo analisar as marcas
na história do jovem acautelado, correlacionadas com a família, a escola e
o envolvimento com as drogas, antes do cometimento do ato infracional.
Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo de revisão bibliográfica que adotará como referencial teórico Souza e Resende (2012), Nardi
(2010), Dias, Arpini e Simon (2011) e Paula e Assumpção (2013). Resultados: O propósito do centro socioeducativo é oferecer ao jovem o preparo para o retorno ao convivo social, portanto é necessário compreende-lo
em sua integridade, com os traços que o acompanham antes do seu período
de acautelamento. A família é quem tem o primeiro contato com a criança,
tornando-se sua maior influência durante o processo inicial de desenvolvimento. Uma família disfuncional poderá acarretar diversas consequências
comprometendo a saúde emocional do jovem. Assim como a família, o
comportamento do jovem é marcado pela escola, onde muitos apresentam dificuldade para manter boa aprendizagem e em prosseguir com os
estudos. O envolvimento com as drogas costumeiramente se inicia como
uma forma de autoafirmação e de se sentirem participantes de um grupo
de amigos, muitos dos delitos acometidos são para a sustentação do tráfico
e do uso de drogas ilícitas. Segundo estudos feitos por Souza e Resende
(2012), alguns jovens ao chegarem ao centro socioeducativo já apresentam transtornos de humor, transtornos por uso de substancias psicoativas,
transtornos de ansiedade e transtornos psicóticos, que podem se agravar
com o período de privação de liberdade se não forem devidamente observados e acompanhados. Conclusão: Conclui-se que a ressocialização
deve levar em conta os atravessamentos que demarcaram a história do
jovem antes do acautelamento. Apoio: FAPEMIG
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Juventude, saúde e acautelamento: um estudo sobre sintomas de ansiedade em jovens acautelados.
Karolayne Fernanda Pereira; Suely Maria Rodrigues; Gisely Vasconcelos
Moreira; Edmarcius Carvalho Novaes; Eunice Maria Nazarethe Nonato
(Orientadora) Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: juventude, ansiedade, acautelamento, saúde.
Introdução: O transtorno de ansiedade é um distúrbio de saúde mental
em que o indivíduo experiencia características de medo, ansiedade excessiva e perturbações comportamentais. O presente trabalho apresenta
estudo sobre a presença desses sintomas de ansiedade em jovens acautelados em Unidade Socioeducativa e foi proposto considerando-se que,
primeiramente, os jovens acautelados são expressivamente provenientes
de contextos de vulnerabilidade, e parte considerável deles apresenta algum sintoma de comprometimento da saúde mental. Em segundo lugar, o
fato de que percebeu-se que na unidade de acautelamento de Governador
Valadares, existem características que se constituem como fatores de risco
para exposição ou agravamento da saúde mental. Objetivo: compreender
as consequências do acautelamento sobre a psique dos jovens e se o período de internação deflagra ou exacerba a existência de sintomas de ansiedade. Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa baseada em revisão
bibliográfica sobre o tema em produções dos últimos 10 anos, sobretudo
em autores como Mateus (2013), Silva (2011) e SINASE (2006). Resultados: os jovens em cumprimento de medida socioeducativa de internação apresentam níveis consideráveis de sintomas de ansiedade, tais como:
incapacidade de relaxar, dificuldade para dormir ou insônia, taquicardia,
indigestão, entre outros. Conclusão: O acautelamento afeta sobremaneira
a saúde mental dos jovens destarte, ressalta-se a necessidade de uma reforma na atenção à saúde mental do público jovem privado de liberdade.
Apoio: FAPEMIG.
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Medidas socioeducativas, educação e saúde
Karolayne Fernanda Pereira; Suely Maria Rodrigues; Renata Greco de
Oliveira; Aline Santos Pessotti de Oliveira; Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: juventude, educação, acautelamento, saúde.
Introdução: O presente trabalho apresenta estudo sobre a relação entre o
processo de ensino-aprendizagem e saúde mental em Centros Socioeducativos. O tema foi proposto tendo em vista que um número considerável
de jovens acautelados apresentam sintomas que indicam dificuldades ligadas à saúde mental. Além deste fato, as precárias condições ambientais
das unidades socioeducativas podem propiciar o adoecimento mental e
a falta de estimulação das capacidades cognitivas. Objetivo: compreender o processo ensino-aprendizagem de jovens em privação de liberdade
em decorrência dos diversos fatores de risco dos quais são provenientes
e aos quais são expostos. Metodologia: de cunho qualitativo baseada em
revisão bibliográfica sobre o tema em produções dos últimos 10 anos,
sobretudo em autores como Mateus (2013), Zanella (2010) e Gonçalves
(2011). Resultados: os jovens em cumprimento de medida socioeducativa
de internação apresentam níveis consideráveis de fatores de risco que podem dificultar a aprendizagem escolar, esses fatores são tanto do contexto
sócio demográfico do qual os jovens são provenientes, (como situação de
pobreza e falta de acesso a cuidados de saúde e educação) pessoais (déficits cognitivos e transtornos mentais) e da própria medida de internação
(medicalização, estrutura inadequada e que não garante condições boas de
saúde, isolamento e falta de condições de trabalho e recursos humanos).
Conclusão: as condições de sobrevivência, saúde e educação dos jovens
em cumprimento de medidas socioeducativas de internação não oportunizam meios de saúde adequados e, consequentemente, de aprendizagem.
Sugere-se, portanto, um suporte mais adequado às necessidades básicas
dos jovens, desde melhores estruturas no atendimento à saúde durante a
medida de privação de liberdade à maior número de profissionais de saúde. Apoio: FAPEMIG.
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O discurso midiático sobre o jovem acautelado no Vale do Rio Doce
Gilson Arão Júlio Neto, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Discurso midiático, Juventudes, Acautelamento
Introdução: Este estudo tem por objetivo perceber como a mídia na região do Vale do Rio Doce (MG) representa em seu discurso o jovem acautelado. Para tanto, problematiza-se a ocorrência dos padrões estabelecidos
pelos órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente em face da
representação midiática de jovens em cumprimento de medida socioeducativa, em veículos de comunicação da cidade de Governador Valadares
(MG). Objetivo: Compreender como as juventudes em cumprimento de
medidas socioeducativas são representadas pelos veículos de comunicação na região. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica (DAYRELL, 2003; PENA, 2005; GOFFMANN, 1988) com procedimentos metodológicos da análise crítica do discurso CHARAUDEAU
(2006), (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999). Como pano de fundo analisa-se a veiculação de matérias jornalísticas no período do ano de
2017 nos veículos de comunicação: Jornal Diário do Rio Doce (mídia impressa) e Portal G1Globo/Vales (portal online). Resultados: A pesquisa
aponta para a necessidade de profissionais da comunicação conhecerem
os termos estabelecidos pelos órgãos de proteção dos adolescentes, para
que não ocorra uma representação pejorativa e desumanizada no discurso
midiático sobre os jovens acautelados. Conclusão: Conclui-se que paira
um despreparo por alguns profissionais, com uma exceção, para dialogar
com as questões ligadas ao jovem em situação de privação de liberdade.
A Agência Nacional de Divulgação Infantil (ANDI) estabelece normas e
possui cursos de capacitação para profissionais que queiram compreender
as questões afetas ao mundo das juventudes. Através da análise do discurso, observamos que os jovens são retratados nas matérias na voz passiva,
como “menor”, “interno”, cujos termos são errados e não estão mais em
uso desde o vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA 2003).
Apoio: FAPEMIG
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Mapeamento da produção acadêmica sobre Constelação Familiar Direito Sistêmico e o Judiciário
Carlaila Ramos Marinho, Eunice Maria Nazarethe Nonato(Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: direito sistêmico, constelação familiar, filosofia helligeriana
Introdução: Na busca pelo aprimoramento do sistema de justiça, a sociedade hoje busca novos caminhos para aplicação da lei. O sistema legalista
tem demonstrado ser insuficiente para produzir a paz social. O artigo 3º do
Novo Código de Processo Civil, possibilita a realização de uma busca pacífica de conflitos judiciais, na conciliação, na mediação e outros métodos
de solução harmônica como práticas psicoterapêuticas conhecida como
Constelação Familiar, através do Direito Sistêmico. No Brasil, o precursor
desta nova aplicação no Direito dentro dos processos de família é o Juiz
Sami Storch. A visão sistêmica do direito entende que só há direito quando
a solução traz paz e equilíbrio para todo o sistema. (STORCH, 2010). Objetivo: Analisar mudanças no campo do direito em que o Judiciário se abre
a novos caminhos para a solução de conflitos por meio do diálogo com outras ciências. Metodologia: O estudo é de caráter qualitativo com base no
estado da arte. Foram realizadas buscas de artigos nos portais da Scientific
Eletronic Library Online – SCIELO e Google Acadêmico, utilizando-se as
palavras-chave: direito sistêmico, constelação familiar, filosofia helligeriana. Resultados: A análise deste tema por meio da análise da produção
acadêmica já existente indica a viabilidade da prática do direito sistêmico
e o uso da Constelação Familiar pelo Poder Judiciário, na busca de dirimir
controvérsias sobre questões ocultas e particulares de cada pessoa, que
geram conflitos e assim, restabelecer a paz social em cada caso concreto.
Conclusão: O levantamento bibliográfico e crítico sobre a constelação
Familiar nos processos judiciais, em especial em casos de Família, abrem
possibilidades para novos estudos acadêmicos e contribui para compreensão de que o direito positivo em diálogo com outras práticas não ortodoxas
pode significar avanços na construção da paz social.
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Juventude rural e o ensino superior.
Maykon Dias Cezário; Franco Dani Araújo Pinto (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.
Palavras-chave: Educação. Meio rural. Ensino integrador.
Introdução: A problemática que envolve o acesso dos jovens rurais ao
ensino superior é complexa. Apesar da educação ser vista como esperança
de inclusão social o estudo da realidade de alguns grupos, extremamente
importante para oferta de ensino superior de qualidade, não é realizado. A
idealização e construção de um ensino integrador e inclusivo seguem sendo um desafio. Objetivo: Analisar a juventude rural, o seu acesso ao ensino superior e suas percepções acerca da educação. Metodologia: O estudo
se baseou em uma pesquisa explicativa com abordagem qualitativa através de levantamento bibliográfico. Resultados: Os jovens do meio rural,
mesmo plenamente capazes ficam restritos a uma educação justa que os
permita ter acesso ao curso superior almejado e a se manter nele. Não há
equidade de oportunidade a todos os jovens, e alguns grupos sofrem mais,
caso dos jovens que vivem no campo. Constatou-se no presente trabalho
que os jovens rurais sofrem com as representações depreciativas que vinculam o rural à ideia de atraso e com as consequências dessa depreciação
do meio rural em relação ao universo urbano. A educação superior atual
é marcada pelo descompasso entre um modelo educacional que apresenta
alicerce em matrizes urbanas em oposição à realidade dos jovens rurais.
Notou-se com maior recorrência na consulta bibliográfica a reivindicação
vinda dos jovens de uma educação básica no campo de maior qualidade
para que o acesso ao ensino superior seja democratizado. Os jovens do
campo sabem da importância da educação em suas vidas. Tais afirmativas
supracitadas foram observadas no decorrer da pesquisa. Conclusão: Há
uma negligência histórica para o ensino ofertado no campo, o que torna
as relações entre a juventude rural e a educação conflitantes em todos
os níveis. Há a necessidade de uma integração de políticas públicas que
proporcionem equidade de condições para o meio rural.
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O direito a prestação alimentícia da criança e do adolescente destituído do poder familiar
Natiara Dantas Carvalho Ferreira; Luciano Souto Dias (Orientador)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (FADIVALE)
Palavras-Chave: filiação, destituição do poder familiar, alimentos
Introdução: A destituição do poder familiar ocorre quando decretada em
decisão judicial nos casos previstos em lei, em procedimento com observância ao princípio do contraditório, a medida afeta diretamente o menor,
haja vista o percurso até a decisão judicial e o enfrentamento de uma nova
realidade, comumente em casos de acolhimento institucional, no “aguardo
da ação”. Muito embora haja o trabalho de equipe interdisciplinar para
minorar o tempo de acolhimento e os prejuízos aos acolhidos, o direito do
menor de cobrar dos genitores a prestação alimentícia nem sempre é exigido. Embora os vínculos familiares sejam rompidos a partir da destituição
do poder, a obrigação alimentar, que é direito que emana do Código Civil
e do Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece, podendo ser exigida
extrajudicialmente ou através da competente ação de alimentos. Objetivo:
Discorrer sobre a manutenção da obrigação dos pais destituídos do poder
familiar de prestarem alimentos aos filhos. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos, livros e decisões dos tribunais. Resultado: A constatação quanto à manutenção do dever do genitor de prestar
alimentos ao filho mesmo após a destituição do poder familiar objetiva dar
cumprimento ao princípio da responsabilidade parental. O filho tem legitimidade para pleitear pensão alimentícia contra os genitores, podendo,
inclusive, ser representado judicialmente pela instituição onde se encontra
acolhido. Conclusão: No tocante à obrigação de prestar alimentos, a lei
nº 5.478/68 trata especificadamente de tal temática, estabelecendo que a
comprovação do vínculo de parentesco é suficiente para compor a obrigação alimentar. O Código Civil, por sua vez, prescreve que a prestação
alimentar não advém do poder familiar, mas do vínculo de parentesco e o
dever de sustento do genitor.
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Estatuto da Pessoa com Deficiência: um passaporte constitucional
para o ensino superior privado
Thaís Lucas Subtil, Thiago Schiavini Silva Castro e Teodolina Batista da
Silva Cândido Vitório (Orientadora)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE
Palavras-chave: educação inclusiva; ensino superior privado; Estatuto
da Pessoa com Deficiência.
Introdução: O presente artigo tem como problemática a análise do nível de consistência jurídica dos votos do veredicto que julgou improcedente a ADI 5357/DF que refutou os arts. 28, §1° e 30, caput, da Lei n°
13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esses preceitos que
garantem a educação inclusiva no ensino superior público e privado, e nos
demais níveis de escolaridade, tiveram sua constitucionalidade questionada pela CONFENEN (Confederação Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino) ao argumento de que não deveriam ser aplicáveis às instituições
privadas de ensino, salvo se a esses acadêmicos fossem imputados valores
de mensalidades majorados para cobrir as referidas garantias. Objetivo:
Analisar o nível de consistência jurídica e a justeza dos votos deste veredicto, segundo os pensamentos de Cappelletti e Kant, tendo em vista a garantia constitucional do acesso à educação, à dignidade da pessoa humana,
igualdade e ética social. Metodologia: A pesquisa é exploratória, utilizando-se de método dedutivo de investigação e de pesquisa de campo através
de entrevistas com universitários com deficiência, bem como análise de
estatísticas do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Promoveu-se também a análise
dos votos desse veredicto que reafirma a educação inclusiva. Resultado:
É preocupante a inexpressiva presença das pessoas com deficiência no
ensino superior, sendo imprescindíveis medidas urgentes potencialmente
capazes de incluí-las. Conclusões: As adequações nas instituições não devem acumular outro ônus para aqueles que já trazem o duro fardo imposto
pelo destino de ser “diferente”. A cobrança de mensalidade maior é inadequada, uma vez que seria conflitante o princípio constitucional do “não
retrocesso”, que visa garantir e consolidar os avanços conquistados pela
sociedade democrática, afigurando-se potencialmente justos e consistentes os votos que selaram o decantado decisum.
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Ressocialização de Crianças e Adolescentes no Brasil
Jaciara Rosemary Bernardo Almeida
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras-chave: Ressocialização; ECA; crianças e adolescentes; criminalidade; medidas socioeducativas.
Introdução: Este estudo aborda a ressocialização das crianças e adolescentes infratores no Brasil. O estudo sobre o tema é de extrema relevância,
tendo em vista a conjuntura social pela qual o país está passando, com o
aumento da criminalidade entre os jovens e os atuais debates sobre redução da maioridade penal. A ressocialização do jovem passa pelo cumprimento das medidas socioeducativas e a existência de políticas públicas
que garantam alimentação, saúde, educação, lazer, convivência familiar
e a dignidade da pessoa humana. Para que as medidas socioeducativas
possam ter seu papel de ressocialização são importantes os papéis da família, do Conselho Tutelar, do Poder Judiciário, do Ministério Público e
do CENSE – Centro de Sócio Educação. Objetivo: Analisar se, de fato, a
legislação vigente é eficaz para possibilitar a ressocialização de crianças e
adolescentes infratores no Brasil. Metodologia: Utilizou-se pesquisa bibliográfica, doutrinária, jurisprudencial, com a finalidade de proporcionar
melhores e mais precisas informações sobre o tema. Foi realizada também
análise de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultado: O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA é uma lei avançada,
mas que não tem alcançado os resultados esperados, uma vez que as medidas socioeducativas, sobretudo a de internação, não foram desvinculadas
do seu caráter punitivo, e por isso, não ressocializam, mas ao contrário, os
jovens saem, na maioria das vezes empedernidos e transtornados, vindo a
reincidir nas infrações. Conclusões: A falta de políticas públicas é um dos
vetores do elevado índice de criminalidade infanto-juvenil no Brasil, mas,
como é cediço, a ressocialização dos menores é chave fundamental para
relevantes mudanças sociais. Isso ocorrerá com o efetivo cumprimento das
leis atuais de tutela destes infratores e a adequada aplicação das medidas
socioeducativas que visam a sua verdadeira reabilitação.
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Emigração e cultura alimentar
Anndreza de Magalhães Pereira, Thais Rabelo Almeida dos Santos, Aline
Santos Pessotti de Oliveira, Karolayne Fernanda Pereira, Renata Greco de
Oliveira (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: alimentação, emigração, cultura alimentar e memória.
Introdução: A alimentação vai além de uma necessidade biológica, assume também um comportamento cultural. Objetivo: Relacionar a emigração com aspectos alimentares e culturais, abordando a cultura alimentar
do emigrante e a construção de uma nova identidade gastronômica. Metodologia: Refere-se a um estudo qualitativo de revisão de literatura que
utiliza base de dados como Scielo. Resultado: A alimentação é essencial
para a manutenção da vida, já que o alimento carrega, em sua composição,
nutrientes utilizados nas funções fisiológicas do organismo, que mantem
o funcionamento do corpo. E assume um comportamento cultural, pois,
cada local tem uma carga histórica-alimentar que define e identifica uma
região/comunidade. Esses hábitos alimentares são concretizados com o
passar do tempo e são aprendidos desde cedo por meio da comida que
compõe o cotidiano do indivíduo. O alimento comunica fortemente com
as identificações de uma pessoa com outrae se relaciona com suas crenças e culturas. Por diversos motivos, indivíduos saem de seus locais de
origem e vão para outro em busca de algo que acreditam ser melhor para
si, o motivo pode ser abrigo, segurança, saúde, renda, entre outros. Inseridos, então, em um outro contexto social, étnicos e gastronômicos, buscam,
de diversas formas, manter sua cultura de origem. Pela culinária, tentam
preservar a memória por meio de cadernos de receitas e, da melhor forma
possível, reproduzem seus cardápios, temperos e práticas gastronômicas
que faziam parte de seu cotidiano. Conclusão: Considera-se que a relação
entre comida e memória está fundamentada na ideia de que o alimento
tem uma dimensão comunicativa, que reafirma uma ancestralidade, uma
tradição, uma identidade e que conta histórias. Para o emigrante, preservar
a memória gastronômica, constitui um modo de ligação entre seu passado
e o presente, projetando no futuro possibilidades de continuidade de sua
experiência para com o alimento. Apoio: FAPEMIG
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Saúde dos migrantes: impacto social e econômico nos países de destino
Gabriel Coimbra Carvalho Schuwarten, Sueli Siqueira, Pedro Henrique
Ferreira Marçal (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Saúde, Imigrante, Doenças Infecto-parasitárias
Introdução: Em 2010, o 1º Relatório da Organização Mundial da Saúde
sobre as Doenças Tropicas Negligenciadas (DTN’s) apresentou 17 patologias, juntamente com medidas de combate, análises do impacto causado
por elas no mundo e os empecilhos que as fazem persistir. Dentro das
dificuldades apresentadas temos a migração, que evidência o Brasil como
forte protagonista nesse quesito, sendo os Estados Unidos da América
(EUA) o principal ponto de chegada de imigrantes brasileiros. Objetivo:
Analisar o impacto social e econômico, no contexto da saúde dos imigrantes brasileiros nos EUA. Metodologia: Revisão da literatura e de artigos
nas bases de dados Scielo, PubMed, Google Scholar e Portal de Periódicos
CAPES/MEC, entre os meses de fevereiro e julho de 2018. Utilizando-se
os descritores: imigrantes, brasileiros, doenças, saúde, dengue, hanseníase, Doença de Chagas e HIV. Resultados: Na região de Boston, os brasileiros são a 2ª maior população de estrangeiros e possuem organizações
representativas de grande porte, que influenciam no contexto social da
região. Fortalecendo mais essa barreira ao combate das DTN’s, o Brasil
detém 50% das patologias incluídas no 4° relatório publicado. A cerca da
correlação entre migração e doença, Siqueira e Santos realizaram um estudo entre 2009 e 2011 com retornados mineiros que moraram nos EUA,
por pelo menos três anos. Relatou-se que 57% emigraram sem problema
de saúde, contudo ao retornarem apresentaram algum tipo de doença. No
mesmo seguimento, um estudo realizado por Moscatelli et al em 2013,
apresentou como dado que 43% das mães com filhos diagnosticados com
Doença de Chagas apresentavam nacionalidade estrangeira. Conclusão:
Desse modo, torna-se notória a importância do ponto de vista social e
econômico de se estudar o fluxo migratório das doenças e a saúde desses
migrantes, que carregam consigo sonhos de uma vida melhor e patologias
desconhecidas pelo destino.
Apoio: FAPEMIG.
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Migração e saúde de brasileiros residentes ou retornados de Portugal
Camila Perim de Lima, Lia Francisco Paiva Baía, Sueli Siqueira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: migração, saúde, retorno.
Introdução: A migração de brasileiros para Portugal é um processo recente, iniciado por volta de 1980, e que atraiu muitos indivíduos, não somente
por sua oferta de trabalho, mas também pela vantagem do compartilhamento da língua portuguesa falada em ambos os países. No decorrer desse movimento, ocorreu alteração de contextos socioculturais de inserção
dos indivíduos e seu estilo de vida, que abrange aspectos da saúde do
emigrante. Objetivo: explanar sobre a qualidade de vida e a saúde dos
emigrantes brasileiros que vivem em Portugal, analisando as patologias
desenvolvidas por eles e correlacionando-as com seu estilo de vida e atividade laboral. Metodologia: revisão bibliográfica de artigos científicos.
Resultados: A bibliografia permite considerar que a procura por serviços
de saúde foi afetada pelo contexto migratório, provocando diminuição da
prevenção e do rastreio. Somado a predisposições genéticas e hábitos alimentares ruins, tais fatores são contribuintes para o desenvolvimento de
doenças crônicas. Ademais, nota-se a falta de proteção e a insalubridade
presente no tipo de trabalho executado, como, por exemplo, a construção
civil, o que favorece acidentes de trabalho, além da existência de trabalhos
clandestinos, que provoca a impossibilidade de reclamações e prejuízo a
alimentação e repouso do trabalhador, pois trabalha no mercado secundário em condições precárias. Além disso, deve-se ressaltar a longa jornada
de trabalho, o que prejudica sua qualidade de vida e saúde. Conclusões:
Dessa forma, em função das condições de trabalho e condições de saúde,
percebe-se o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias e problemas na circulação, relacionadas ao
contexto migratório. Portanto, nota-se a necessidade de promoção à saúde
e prevenção para a população imigrante que considere as desigualdades
socioeconômicas e as limitações laborais existentes.
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Saúde e patologias relacionadas com atividades laborais de brasileiros nos Estados Unidos
Lia Francisco Paiva Baía, Camila Perim de Lima, Sueli Siqueira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: migração, atividades laborais, saúde
Introdução: Governador Valadares apresenta fluxo migratório para os Estados Unidos desde a década de 1960. Usualmente a situação de saúde é
precária, pois evitam ao máximo consultas eletivas, uma vez que precisam
deixar de trabalhar para comparecer ao atendimento. Assim, se automedicam, protelam exames e submetem-se a exaustivas jornadas de trabalho,
de 10 a 16 horas, em até 3 empregos por dia para alcançar seus objetivos.
Outros fatores como, falta de alimentação adequada, atividades físicas e
lazer, ausência familiar, barreira linguística, medo de serem presos e deportados, acarretam estresse e desenvolvimento de doenças psicológicas,
o que continua a se manifestar mesmo após o retorno ao país de origem.
Objetivo: Analisar e correlacionar patologias desenvolvidas em função da
atividade laboral; descrever o acesso aos serviços de saúde. Metodologia:
Estudo desenvolvido a partir de revisão bibliográfica de artigos científicos
em diversas bases de dados, publicados no período de 2000 a 2018. Resultados: As principais atividades de trabalho estão situadas no setor de
serviços (73%) e construção civil (27%). Os sintomas e doenças usuais
relacionados são: dores muscoloesqueléticas, indisposição estomacal, irritabilidade (31%), síndrome do pânico, estresse, depressão (14%), insônia,
problemas respiratórios, fadiga e exaustão (64%). Observa-se que 50%
retornou por motivos familiares e 9% por questões de saúde. É interessante destacar que 33% apresentou problema de saúde no exterior e 15%
possuiu problema de saúde agravado durante emigração. Conclusão: Os
dados nos permitem considerar que a situação de saúde tanto dos imigrantes quanto dos retornados é preocupante e necessita de atenção, visto que
possuem sequelas físicas e psicológicas, agravadas por questões relacionadas a migração, como adaptação a uma nova cultura, ilegalidade, má
qualidade de vida, desgaste físico e emocional em função do trabalho e da
condição de documentação no país estrangeiro.
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Saúde e retorno de emigrantes portadores de hanseníase
Marina Guimarães Pereira; Sandra Nicoli; Sueli Siqueira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Migração, saúde, hanseníase
Introdução: A microrregião de Governador Valadares é uma das regiões
brasileiras com maior fluxo migratório e uma das primeiras de emigração
para os Estados Unidos, dando origem, assim, a uma cultura de emigração. A existência de um mercado de trabalho secundário com cargos que
os nativos no pais de destino recusavam a ocupar eram ocupados pelos
emigrantes, por outro lado a crise econômica enfrentada pelo Brasil nessa
década era fator de estímulo para a emigração. O principal objetivo dos
emigrantes ao chegar nos países de destino é na busca de trabalho, para
salvar dinheiro e retornar ao país de origem. Uma característica desses
emigrantes é a tendência a negligenciar os cuidados com a saúde em detrimento às longas e exaustivas jornadas de trabalho. Sendo Governador Valadares uma região endêmica de Hanseníase, alguns portadores em tratamento emigraram sem perceber o risco para si e para os outros. 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:
Relatos de casos decorrentes de entrevistas realizadas com portadores ou
familiares. Resultados: A partir da análise dos dados coletados é possível
considerar que os portadores da Hanseníase, como o emigrante de modo
geral negligencia a saúde em razão de colocar o trabalho e os ganhos financeiros como prioridade. Além disso, pode-se constatar que o estigma
da doença influencia de forma direta na adesão ao tratamento. Conclusão: em situação de migração os cuidados com saúde são negligenciados,
mesmo quando são portadores de doenças graves. Os pacientes que emigram antes do final do tratamento correm o risco do retorno da doença em
fase mais grave e de serem transmissores do bacilo da doença no país de
destino. Aqueles que retornam vivenciam situações de agravo da doença
decorrentes da falta de tratamento. Apoio: FAPEMIG
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Migração e Território: uma aproximação teórica
Ricardo Alves
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chave: migração internacional; território; teorias da migração.
Introdução: Este estudo relaciona as principais teorias da migração internacional com as teorias que abordam o território, importante vertente da
Geografia na atualidade. Trabalha-se aqui a dinâmica das práticas migratórias vistas a partir de diferentes óticas e autores e suas possíveis relações
com as composições territoriais, também a partir diferentes abordagens.
Objetivos: Sob perspectivas teóricas diversas, busca-se demonstrar que
os estudos territoriais se oferecem como uma importante ferramenta para
análises sobre o fenômeno migratório global e os efeitos que provoca na
origem e no destino dos migrantes envolvidos. Metodologia: Este trabalho
se baliza pelo estudo do estado da arte das teorias da migração internacional, realizado por Massey et al (1993), e pelo estudo sobre o papel das
redes sociais na formação das redes migratórias internacional, realizado
por Soares (2002). As teorias citadas em ambos os estudos, bem como os
fatores apontados por eles como causas e efeitos da migração, são revistos
sob o prisma dos estudos territoriais. Aplica-se em cada uma das teorias,
as possibilidades de leitura a partir de abordagens territoriais diversas,
tanto materialistas quanto simbólicas. Resultados: Observou-se que em
cada postulado sobre as migrações internacionais, suas motivações e seus
impactos, há diferentes componentes territoriais que são indissociáveis
das práticas migratórias verificadas. Independente do fluxo migratório em
questão, o território de origem e de destino, assim como as territorialidades
dos migrantes, possuem elementos que dão causa e/ou são consequências
dos deslocamentos humanos entre países. Conclusão: Entende-se, dessa
forma que os estudos sobre os fluxos migratórios internacionais se intensificam em medida diretamente proporcional ao aumento verificado desses
mesmos fluxos na contemporaneidade. E que, devido à alta complexidade
dos fenômenos migratórios, nenhuma teoria consegue explicar sozinha as
dinâmicas desses movimentos de migrantes. Nessa perspectiva, os estudos
territoriais se apresentam como profícuas ferramentas para as análises das
migrações internacionais contemporâneas. Apoio: CAPES
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A incessante busca pelo corpo perfeito e sua repercussão na saúde
psicossocial
Valeska Fedeszen Zarowny, Aryadna Maria Alves Borges, Thaís Pereira
Santana, Raíne Ramalho Pinheiro, Karoline Rodrigues Coimbra, Fernanda Teixeira Saches Procópio (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: saúde, estética, transtornos, cirurgia.
Introdução: Hodiernamente, a mídia instiga as pessoas a remodelar seus
corpos de forma padronizada como um dos requisitos para alcançar benefícios em suas relações interpessoais e profissionais. Antes, o corpo era
uma máquina para trabalho, mas hoje, reflete a pessoa que o carrega, seus
medos e anseios e também está intimamente ligado ao meio em que o
sujeito está inserido. No convívio social, a pessoa é julgada e rotulada a
partir da sua aparência, o que contribui para o aparecimento de doenças
psicossociais e dificuldade de integração social. Exposto a tais situações,
o sujeito se vê obrigado a buscar métodos alternativos que proporcionem
sua reinserção na sociedade, principalmente, os métodos cirúrgicos. Objetivo: Identificar a influência das transformações sociais e culturais no
padrão ideal de corpo, além de analisar as consequências do processo.
Metodología: Busca ativa de artigos relacionados com o tema, selecionados na base de dados SciELO e Google Acadêmico, publicados entre
2006 e 2014 utilizando as palavras estética, saúde, transtornos e cirurgia para a pesquisa. Resultados: A elevação da autoestima é o principal
motivo pelo qual os indivíduos buscam a cirurgia plástica. A insatisfação
com o corpo somado às dores físicas e emocionais acarretam na busca por
procedimentos estéticos. No entanto, os resultados obtidos, muitas vezes,
não são satisfatórios, pois não solucionam um transtorno psicológico pré-existente. Conclusão: A procura por cirurgias que visam corrigir tudo
que foge ao padrão tornou-se constante e, concomitantemente, acarretou o
aumento de mortes por complicações cirúrgicas, bem como a elevação do
índice de pessoas acometidas por doenças psicossociais. Portanto, faz-se
necessário que o paciente não encare a cirurgia plástica como a solução
para seus transtornos mentais, e sim uma das formas de amenizá-lo, e se
conscientize acerca da importância de conciliar bem-estar físico e mental
com a busca por um corpo ideal, nos parâmetros individuais.
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A percepção da doutrina espírita sobre suicídio e como ela tange a
prática de suicídio assistido
Carolina Berger Paoliello, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: espiritismo, suicídio assistido, suicídio
Introdução: A realização do suicídio assistido é causa de divergências
dentro da comunidade médica e também tem recebido crescente atenção
por parte da população de forma generalizada. Ela consiste em um médico fornecer medicamentos em dose letal para autoaplicação pelo paciente
que fizer o pedido. Apesar de ser legalizada em alguns países europeus e
norte-americanos, ainda é pouco expressiva e sofre forte oposição popular,
frequentemente em associação com valores cristãos de diferentes vertentes. No Brasil, não há legislação específica que aborde o tópico, porém
por analogia aplica-se o art. 122 do Código Penal, que condena auxílio ao
suicídio. Apesar de ser um Estado laico, a nação brasileira é primordialmente cristã, o que afeta diretamente decisões políticas de caráter moral;
os conceitos de vida e de morte nas religiões cristãs são atribuídos à Deus,
portanto sendo vedados ao homem. A doutrina espírita, em específico,
possui 3 milhões de crentes autodeclarados, mas estima-se que até 20 milhões se identifiquem com seus valores, que lidam primordialmente com a
existência de essências e energias espirituais, vida pós-morte e reencarnação. Objetivo: Considerar a visão da doutrina espírita acerca do suicídio
e da saúde e como ela interfere na opinião pública e legalidade do suicídio
assistido no Brasil. Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos acadêmicos na área de saúde em português e em inglês selecionados pelo
Google Acadêmico e Scielo, usando-se das mesmas palavras-chave deste
resumo estendido, publicados entre 2011 e 2017; e também com livros da
doutrina espírita publicados em 1857 e 1954. Em ambas as fontes foram
selecionados apenas obras que respondiam diretamente ao objetivo proposto. Resultados: O espiritismo é contrário ao suicídio. Livros da doutrina condenam a prática, explicando-a como falta de fé e enfatizam que
somente Deus tem a responsabilidade de encerrar a vida de um indivíduo;
obras psicografadas que contém relatos de espíritos suicidas detalham o
pós-túmulo como sofrimento imensurável. Ademais, a crença prega a Lei
da Conservação, que dita que o homem deve sempre prover a si mesmo
o necessário à vida e ao bem-estar, sem exageros, incluindo-se a garantia
de saúde. Conclusão: A doutrina espírita é contrária ao suicídio assistido,
sendo assim favorável à sua ilegalidade.
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Mudanças no âmbito jurídico e social com a alteração da OMS
quanto aos transgêneros
Mariana Onório Santos Roatt; Luiz Henrique da Silva Aquino; Marmud
Al Massri Neto;
Jonathan Marques de Paula; Melissa Daniel Valério Vasconcelos; Fernanda Teixeira Saches
Procopio (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: transgêneros; OMS; CID.
Introdução: Transgênero é um indivíduo que se identifica com um gênero diferente daquele que corresponde ao sexo que lhe foi atribuído no
momento do seu nascimento. Recentemente, a OMS (Organização Mundial da Saúde) deixou de considerar a transexualidade como um transtorno
mental, alternando a classificação da CID (Classificação Internacional de
Doenças) Até a alteração feita pela OMS, os transgêneros eram considerados doentes mentais. Objetivo: Identificar as mudanças ocorridas no
âmbito jurídico e social a partir da nova classificação da CID-11. Metodologia: Pesquisa teórica com análise documental. Resultados: Com a contínua busca da comunidade LGBT por mais direitos, desde o ano de 2009,
o mês de outubro tem concentrado esforços em prol da luta pela despatologização da identidade trans. No dia 19 de junho de 2018, a OMS anunciou
um passo importante na defesa da humanidade, autonomia e, portanto, cidadania das pessoas transgênero. Isso porque, na revisão da nova CID-11,
extinguiu os diagnósticos de “transexualismo” e “travestismo” e passou
a classificá-los como “comportamento sexual”, para que sejam preservadas as possibilidades de tratamentos oferecidos pelos serviços públicos de
saúde. A CID-11 será apresentada em maio de 2019, durante a Assembleia
Mundial da Saúde. E o novo documento está previsto para entrar em vigor a parti do dia 1º de janeiro de 2022, porém, a adesão fica a critério de
cada país. Conclusão: Embora não ocorra uma mudança significativa de
imediato, houve um pequeno avanço no reconhecimento da identidade de
gênero das pessoas trans. A nova CID traz consigo princípios da dignidade
humana bem como da igualdade material, tratando os desiguais na medida
de suas desigualdades, ou seja, promovendo justiça social.
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O conceito de vida e morte estabelecido pelo cristianismo e sua influência na impossibilidade da realização da eutanásia no Brasil
Fernando Vieira Evangelista, Ludmilla Soares Martins Saraiva e Fernanda
Saches (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: eutanásia, vida, morte, cristianismo.
Introdução: No Brasil, país de população majoritariamente cristã, a prática da eutanásia é proibida por lei. Para o cristianismo, a vida tem um
valor absoluto, no sentido de que Deus autoriza a vida e somente ele pode
retirá-la. Objetivo: Relacionar o conceito de vida e morte da doutrina cristã e
analisar uma possível influência na legislação brasileira que proíbe a realização da
eutanásia. Metodologia: Análise da Constituição Federal, da Constituição
da Holanda e busca de artigos para revisão. Os descritores usados foram:
eutanásia, cristianismo, Constituição Federal e Holanda. No levantamento de artigos foi consultada a base de dados eletrônicos Scielo. O conceito
de vida e morte na perspectiva cristã foi retirado da Bíblia. Resultados:
Observou-se que, embora não exista uma lei específica acerca da temática,
proíbe-se a prática da eutanásia no Brasil, pois aplica-se por analogia o §
1º do artigo121 do Código Penal, que trata acerca do homicídio privilegiado. Sabe-se que o Brasil é um país cristão, sendo hoje, mais de 85% da
população adepta à doutrina. Notou-se também que o cristianismo condena a realização da eutanásia, pois alicerça-se na crença de que a vida
humana é sagrada e a morte não pode ser antecipada pelo próprio homem.
Detectou-se que a legislação holandesa permite a eutanásia. E, identificou-se que menos de 15% dos holandeses são cristãos. Conclusão: A comparação com a legislação da Holanda, país de minoria cristã e que permite
a realização da eutanásia, com a legislação brasileira fortalece a teoria de
que existe influência do cristianismo na impossibilidade de realização da
eutanásia no Brasil. Somado a isso, tendo em vista que o ordenamento
jurídico brasileiro sofreu influência do cristianismo e considerando que os
indivíduos participantes do Poder Legislativo refletem o perfil religioso
da população, é possível correlacionar o fato do Brasil ser um país com
população cristã com a impossibilidade da realização da eutanásia.

359

Suicídio assistido em pacientes com doenças terminais
Anna Paula Pereira Onorio, Jhully Andrews Rodrigues Ribeiro, Samuel
Ferreira da Silva Souza, Victória Emiliana Barbosa Lima
Fernanda Teixeira Saches Procópio (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chave: Suicídio assistido, direito à liberdade, pacientes terminais
Introdução: O suicídio assistido ocorre quando a morte advém de ato
consciente praticado pelo próprio paciente, entende-se como uma ação
mediante a qual uma pessoa se infrige a morte deixando de preservar a vida.
Na Suíça, o suicídio assistido somente poderá ser concebido basicamente se
for cidadão suíço ou ser residente permanente no país. No Brasil, o suicídio
assistido é proibido, a CF de 1988, consagra o direito à vida e o CP pune
o suicídio assistido por aplicar analogicamente o artigo art. 122. O direito
à vida, portanto, se sobressai ao direito de liberdade e autodeterminação
do paciente. Objetivo: Contrapor o direito à liberdade e o direito à vida
quando se trata de pacientes com doenças terminais. Metodologia:
Trabalho teórico, através de analises de artigos. Resultado: A vida é um
bem por excelência, no entanto, o direito à vida não pode ser considerado
um direito absoluto. Isso porque, a obstinação de indisponibilidade do
direito à vida poderá implicar no prolongamento desarrazoado da mesma,
aliado ao sofrimento do paciente, sem a preservação de sua vontade, ou
seja, sem a observância da dignidade da pessoa humana e da liberdade de
escolha sobre o próprio corpo. Deve-se ponderar, que a CF preceitua o
direito à vida no mesmo patamar que o direito à liberdade, não havendo
motivo para a sobreposição de um sobre o outro. Conclusão: Portanto,
para que seja preservado o direito de autodetermina-se deve-se realizar o
suicídio assistido, para isso, deve-se avaliar se há dor e sofrimento intenso
sem perspectiva de melhora para o indivíduo e sua livre vontade para
realização do ato.
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O Erro Médico e o Fenômeno da (pluri) vitimização da dignidade da
pessoa humana nos tribunais do Brasil e sua interface com o direito
italiano.
Teodolina Batista da Silva Cândido Vitório
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE
Palavras-chave: Erro Médico. (Pluri)vitimização. Poder Judiciário. Dignidade. Vida.
Introdução: Esta investigação perquire questão que já se consolidou
como extreme case e tem desafiado o tecido jurídico de todos os povos
hodiernamente: “O Erro Médico”, que nesse ensejo será reprisado sob a
égide do “fenômeno da (pluri)vitimização da dignidade da pessoa humana
nos tribunais do Brasil e sua interface com o direito italiano”. Justifica-se
o estudo ora proposto ante o meteórico aumento das ações de erro médico
no Brasil e em diversos outros países nos últimos anos. Consoante sugere
o título deste trabalho, a questão-problema consiste na seguinte perquirição: A incontida proliferação do erro médico hodiernamente pode ser
produto do fenômeno da (pluri)vitimização da dignidade da pessoa humana nos tribunais nos processos que debatem os seus reflexos irreparáveis
e fatais? Objetivo: Demonstrar que as pessoas, para além de terem seus
direitos lesados por profissionais da área da saúde que violam a sacralidade humana inobservando os princípios éticos e as normas técnicas, são
também, surpreendentemente, “(pluri)vitimizadas”, pelo próprio Poder
Judiciário do qual aspiravam receber justiça e absoluta proteção emanadas
das misteriosas togas do lendário Juiz Hércules da filosofia Dworkiniana.
Metodologia: O método deste estudo é a pesquisa-ação, espécie de análise
de caráter científico, que pressupõe também a intervenção social, rompendo a dicotomia entre o universo teórico e o prático presente nas pesquisas
convencionais. Resultado: A “(Pluri)vitimização” consolida a impunidade nos Tribunais brasileiros. Trata-se de fenômeno que é fomentado por
muitos fatores, especialmente pela morosidade processual irrazoável, pelo
(des)equilíbrio processual, notadamente na fase probatória, além do arbitramento de indenizações cujos valores são meramente simbólicos e não
alcançam o caráter pedagógico e reeducativo. Conclusões: Sem dúvida
o erro médico é uma espécie de violência e o seu enfrentamento deve ser
efetuado pelo Estado e pela sociedade de forma inadiável e combatente.
Apoio: FADIVALE
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As ações de erro médico e a aplicabilidade da Lei de Mediação (Lei
nº 13.140/15): uma centelha no horizonte do município de Governador Valadares - MG
Teodolina Batista da Silva Cândido Vitório
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE
Palavras-chave: Erro Médico. Mediação. Poder Judiciário.
Introdução: A pós-modernidade tem sido selada por inquietantes fenômenos efêmeros e plurais. Defluem dessa matriz as “relações líquidas” pronunciadas pelo filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman ao profetizar o confisco do amor e a fatal proliferação de relações osteogênicas na
esteira social. O efeito visceral das relações líquidas é de fato inescondível
potencialmente nos vínculos afetivos, mas também de forma contundente
nas relações laborais. A Organização Mundial da Saúde (OMS), revelou
recentemente que o Erro médico já constitui um fenômeno epidêmico,
notabilizando-se como um grave problema mundial de saúde pública. Objetivo: Analisar os possíveis efeitos da aplicabilidade da Lei de Mediação
(Lei n. 13.140/2015) na solução de casos de erro médico em Governador
Valadares, MG. Metodologia: No que tange à “metodologia”, adotou-se,
neste estudo, a vertente intitulada jurídico-teórica. Quanto ao “tipo”, ele
se classifica como “jurídico-exploratório”, enfatizando, em sua “abordagem preliminar, um problema jurídico. Foram realizados ainda estudos
de casos concretos que consistem ações judiciais com a temática do erro
médico, que tramitaram na Comarca de Governador Valadares, MG. Resultado: Dessume-se que o direito pátrio já progrediu expressivamente,
existindo hodiernamente inúmeros programas de mediação de conflitos
idealizados por meio de Câmaras privadas e públicas fomentadas até mesmo pelo próprio Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Ocorre que na
esfera nacional, a quase totalidade desses programas se abstém de debater
as questões de erro médico, ficando adstritas à judicialização da saúde,
fenômeno não menos importante e que igualmente requer soluções inadiáveis, seguras e pontuais. Conclusões: Concluiu-se ante as razões suso
expostas, que o impacto da Lei n. 13.140/15 nas Ações de Erro Médico
promete ser altamente producente, descortinando um novo tempo nesse
deserto onde suas vítimas encontram-se tão sedentas de uma verdadeira
justiça, mais humana, célere e eficaz. Apoio: FADIVALE
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Descriminalização do aborto: Estudo comparativo entre Brasil e
Portugal
Ana Luiza Alves Gomes, Ana Luiza Haussman Campos, Emanuel Costa
Conrado, Rivani Estela Alves de Souza Figueiredo, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: aborto, descriminalização, saúde pública
Introdução: No Brasil, o aborto é crime tipificado no Código Penal, sendo
permitido apenas em casos de estupro, de gestações que oferecem riscos
à vida da mãe e quando se tratar de fetos anencéfalos, conforme decisão
do STF (ADPF 54). No entanto, embora criminalizado, a prática do aborto
continua ocorrendo, sendo uma das principais causas da mortalidade materna no país. Em Portugal, a partir de 2007, o aborto tornou-se descriminalizado até 10 semanas de gestação. A medida adotada no país reduziu o
número de abortos provocados e praticamente zerou o número de mortes
decorrentes do procedimento. Objetivo: Demonstrar, comparativamente,
que a descriminalização do aborto reduziria sua prática e contribuiria para
uma maior segurança às gestantes. Metodologia: Estudo teórico feito a
partir de análise de artigos e dados da OMS. Resultados: Vivemos em um
país que a desigualdade é eminente. É de conhecimento geral que o aborto
acontece, de forma razoavelmente segura, quando se tem condições para
pagar por ele. Automaticamente, quem sofre as consequências da criminalização e morre tentando realizá-lo, em regra, são mulheres pobres, sem
condições financeiras e estrutura psicológica. No mundo, segundo a OMS
ocorrem anualmente cerca de 25 milhões de abortos não seguros (45%
de todos os abortos) e 97% ocorreram em países em desenvolvimento.
De acordo com o Ministério da Saúde, há por ano, somente no SUS, pelo
menos 200 mil registros de internações decorrentes de abortos e estima-se
a ocorrência de 400 mil abortos no país. Outro dado que chama atenção
é que uma a cada cinco mulheres até os quarenta anos já abortaram no
país. Conclusão: O aborto deve ser visto como uma questão de saúde
pública e, por consequência, deve ser descriminalizado, assim como foi
feito em Portugal. Somente desse modo preserva-se a liberdade de escolha
da mulher e mantem-se sua dignidade respeitada. Assim, a realidade será
efetivamente alterada.
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Os reflexos econômicos do aborto no Brasil
Rodrigo Dias Bahia, Danilo Pacheco Souza de Pinho, Patrícia Bento da
Silva, Willer Adriano
Morais da Silva, Fernanda Teixeira Saches Procópio (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: aborto, descriminalização, reflexos econômicos.
Introdução: Aborto é a interrupção do desenvolvimento do feto durante
a gravidez. O Código Penal tipifica o aborto como crime, sendo permitido
apenas em caso de violência sexual, quando não há como salvar a vida da
gestante e, também, em fetos anencéfalos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, o direito à vida e o direito à livre escolha
da mulher entram em conflito. O aborto transcende a criminalidade, visto
que abrange problemas sociais, morais e econômicos. Quanto à questão
econômica, instala-se uma dúvida: a criminalização do aborto amplia ou
diminui os gastos do Poder Público? Objetivo: Compreender se há influência econômica na realização do aborto. Metodologia: Estudo teórico,
com análise de artigos e dados disponibilizados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Resultado: Em face da criminalização, quando as mulheres
se veem na necessidade de realizar o aborto recorrem a países em que a
prática é legalizada. Entretanto, as que não têm condições de arcar com o
procedimento, procuram clínicas clandestinas no Brasil, que o realizam e
acabam colocando em risco a integridade física da paciente, podendo levá-la à morte. Um estudo quantitativo comprovou que o SUS gastou mais de
R$486 milhões em internações para tratar as complicações de abortos mal
sucedidos entre os anos de 2008 e 2017. No mesmo período, o Ministério
de Saúde contabilizou 210 mil mortes decorrentes de abortos clandestinos.
Conclusão: Conclui-se que a criminalização do aborto, além de não reduzir o número de abortos praticados, amplia os gastos do Poder Público
para reparar as consequências advindas de sua realização.
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Violência contra mulher e o direito ao corpo: atuação do CMDM em
Governador Valadares
Dhara Alves Cardoso, Doriedson Barbosa Lacerda, Edney Dias Guerra,
Helder Ferreira de
Barros, Sara Edwirgens Barros Silva (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chaves: violência, mulher; agressões; rede; combate.
Introdução: A violência contra mulher não é um tema recente em nosso
meio. Todavia, o que vem nos chamando atenção nos últimos tempos é
que os índices de violência tiveram aumento, mesmo com penalização
mais severa no Código Penal, Gov. Valadares está em terceiro lugar com
mais vitimas de feminicídio no estado de Minas Gerais. Sendo assim, este
trabalho procura responder: qual tem sido a atuação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) no combate a violência contra
mulher? Contudo, temos percebido que o CMDM tem buscado parcerias
com órgãos públicos, incluindo o judiciário, e em diversos seguimentos da
sociedade tendo como objetivo diminuir os impactos físicos, psicológicos,
morais entre outros causados nas vítimas. Objetivo: Ampliar as informações e meios possíveis para manter as mulheres informadas, protegendo sua dignidade e conscientizando-as que não devem se calar e nem se
acharem submissas mediante atos repudiantes e desprezíveis e que podem
contar com uma rede de apoio a vítimas. Metodologia: As informações
que se encontram aqui foram retiradas em pesquisas a internet e materiais
bibliográficos além de outros enviados do CMDM. Resultado: Observando a necessidade de fortalecimento da rede, notamos que um dos grandes
desafios está relacionado a suprir a falta de informação e amparo (psicológico, físico e também abrigo ás vítimas) fazendo com que as vítimas não
se calem diante as agressões, o que causa na maioria das vezes a morte
das mesmas, denominando feminicídio. Conclusão: Com o fortalecimento da rede de combate a violência contra mulher, o Conselho tem buscado
desenvolver seu papel de forma ostensiva e preventiva em Valadares, em
busca de melhorias no sistema e o fim deste triste histórico violento.
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Liberdade Religiosa x Direito à vida
Gabriel Alexandre Gomes, Rayssa Souza Santos, Raissa Gomes César,
Kamile Barroso
Ventura Freire
Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce- Univale
Palavras- chaves: religião, direito à vida, decisão
Introdução: A constituição Federal encontra-se hierarquicamente superior as leis infraconstitucionais, as quais devem respeitar e seguir os direitos tutelados na nossa constituição. Quando uma norma constitucional
entra em conflito com uma infraconstitucional, prevalece a constitucional.
Mas como solucionar o conflito existente entre duas normas constitucionais? Essa é a temática a ser abordada. De um lado, o direito à vida; e do
outro, o direito à liberdade de crença. Pôde-se citar o caso das testemunhas
de Jeová que recusam os tratamentos médicos que envolva a transfusão
de sangue. A religião das testemunhas de Jeová tem uma visão da Bíblia
- o seu livro sagrado- que faz com que elas não aceitem nada que envolva a transfusão sanguínea, essa visão tem base na interpretação das passagens bíblicas: Gênesis (9:3,5) Levítico (7:26,27) e Atos dos Apóstolos
(15:19,20). De início é importante salientar que a nossa a interpretação
do art.19, inc. I, da CF nos diz claramente que a nossa nação é um estado
laico (não confessional), ou seja não tem religião oficial. Objetivo: Analisar o conflito constitucional entre o direito a vida e liberdade de crença. Metodologia: Trabalho teórico a partir de pesquisas bibliográficas.
Resultados: Ao realizar a transfusão sanguínea sem o consentimento da
pessoa, desrespeita-se o direito de liberdade Religiosa. A legislação não
nos oferece uma resposta ao impasse, mas, a jurisprudência decidiu que
no caso de menores de idade incapaz, os médicos tem o dever de lutar pela
vida de acordo com o art.32 CF, mesmo que venha ferir a vontade dos responsáveis. Já no caso de maiores de idade capazes, há um entendimento
majoritário que a vontade da parte deve prevalecer, mas cabe ao juiz dar a
decisão final. Conclusão: Desse modo, conclui-se que as testemunhas de
Jeová ao negar a transfusão de sangue não estão violando o direito à vida,
pois não desejam morrer, mas sim querem ter um tratamento digno e de
qualidade que não entre em confronto com seus ensinamentos religiosos,
evitando possíveis doenças advindas do uso do sangue.
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Suicídio assistido: uma análise comparativa entre Suíça e Brasil.
Jessika Andrade Gualberto, Maria Carolina Barbosa de Cerqueira Cruz,
Bárbara Letícia
Ribeiro Gonçalves, Yuri Ribeiro da Silva.
Fernanda Teixeira Saches Procópio (Orientador) Universidade Vale do
Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Suíça, Brasil, suicídio, assistido.
Introdução: O termo suicídio foi criado no século XVII. O suicídio assistido advém de um ato praticado pelo próprio paciente, induzido por terceiros. Para que a ação seja considerada como suicídio, deve-se respeitar
a vontade do agente, consciente do procedimento que leva a interrupção
de sua vida. Desde 1942 o suicídio assistido é legal na Suíça, o país possui
duas clínicas próprias, a “EXIT” e “DIGNITAS”. E, talvez, seja o país
mais conhecido pela permissão do direito à morte. Tal prática é permitida
em casos de doenças em fase terminal, com prognóstico de aproximadamente seis meses de vida. No Brasil, a Constituição Federal de 1988
consagra o direito à vida. Objetivo: Fazer uma análise comparativa entre
à prática do suicídio assistido no Brasil e Suíça. Metodologia: Trabalho
teórico, com análise de artigos relacionados ao tema. Resultado: O art
122º do Código Penal Brasileiro, considera crime o suicídio, e nos incisos
I e II, a pena poderá ser duplicada caso crime seja por motivo egoístico,
como nos casos de recebimento de herança, ou quando a vítima é menor
ou tem sua capacidade de resistência diminuída que impossibilite de demonstrar reações. O art 155º Suíço, descreve que quando realizado por
motivo egoístico, o mesmo se torna criminalizado. Para que o auxiliador
não venha se enquadrar em crime, ele deve provar que o paciente sabia do
procedimento e que o pedido tenha sido sincero pela vítima, para evitar
uma possível condenação. Conclusão: Embora o Brasil e Suíça tratem
do suicídio assistido de modos diferentes, existe uma semelhante entre as
partes, relacionado ao motivo egoístico.
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Comercialização ilegal de esperma
Sofia Terra, Lidiane Alves; Wallysson Sudário; Fernando Sena; Fernanda
Teixeira Saches Procopio (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Esperma; comercialização; ilegalidade
Introdução: A venda e doação ilegal de esperma é um assunto que tem
ganhado relevância nacional e internacional. Tanto o Código Civil veda a
disposição do próprio corpo para qualquer tipo de comercialização quanto
a resolução 2168/2017 do Conselho Federal de Medicina expõe as normas
que devem ser observadas para a realização do procedimento de modo
seguro. No entanto, embora exista uma vedação à venda de esperma, a
prática é facilmente identificada nas redes sociais. Os preços variam de
R$ 500,00 até R$8.000,00. Os anúncios descrevem características físicas,
profissionais e até sanguíneas do vendedor. Metodologia: Estudo teórico
a partir da análise de artigos e legislação sobre a temática. Objetivos:
Compreender as consequências do comércio ilegal de esperma. Resultado: O procedimento ilegal é destinado a mulheres que querem ser mães,
mas não conseguem de modo natural. Sua realização ocorre sem o acompanhamento das clínicas de fertilização, sem exames prévios por parte do
“doador” e sem qualquer medida de segurança. Do ponto de vista biológico é ainda mais preocupante, pois além de não se verificar se há possibilidade de transmissão de doenças, como HIV, hepatite e sífilis por exemplo,
também não se previne a ocorrência do incesto involuntário, que pode gerar problemas genéticos, como consequência. Conclusão: Conclui-se que
embora os métodos ilegais tenham um acesso aparentemente mais fácil,
deve-se sempre prezar pela saúde, priorizando as clínicas especializadas
em tal serviço, para que não ocorram complicações que poderiam ser evitadas, quando presentes profissionais habilitados.
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Testamento Vital: uma forma de autodeterminação do paciente terminal.
Ives Dias Ferreira, Mateus Michel Ferreira, Roberta Oliveira, Stéphany
Silva Pereira, Fernanda Teixeira Saches Procópio (Orientadora)
Universidade Vale Do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-Chave: Paciente terminal, autonomia da vontade, testamento
vital.
Introdução: O testamento vital, também conhecido como Living Will,
surgiu nos Estados Unidos da América, em 1967. Criado por Luis Kutne,
é um documento legal e tem como o objetivo dispor acerca dos cuidados,
tratamentos e procedimentos médicos que o paciente deseja ou não se submeter quando estiver com uma doença ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas e impossibilitado de manifestar livremente sua vontade. Não há lei especifica sobre o tema no Brasil, mas em 2012 foi editada
a resolução 1995 do CFM que permite ao paciente registrar sua vontade
na ficha médica ou no prontuário. Objetivo: Explicar se a autonomia do
paciente em fase terminal é respeitada. Metodologia: Trabalho teórico,
com análise de artigos relacionados ao tema. Resultado: A possibilidade
da ortotanásia aos pacientes terminais, embora legalizada, acaba sendo
pouco conhecida pelos próprios pacientes e pouco incentivada pelos médicos, que visam a distanásia. O testamento vital é um instrumento capaz
de manter a vontade do paciente preservada, mas diante da inexistência de
segurança jurídica do instituto, os pacientes acabam recorrendo à justiça.
Em 2013, o TJRS julgou o primeiro caso sobre testamento vital no Brasil,
garantindo ao paciente o direito de não se submeter a cirurgia mutilatória
em face do direito à vida. Contudo, a decisão acima não reflete o entendimento majoritário dos Tribunais, os quais acabam por preservar à vida
em detrimento de outros direitos. Conclusão: No Brasil, a autonomia do
paciente acaba não sendo garantida, seja pelo desconhecimento do testamento vital, seja pelo não incentivo da ortotanásia.
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Aplicabilidade do testamento vital no Brasil.
Larissa Botelho Moraes, Simonique Gomes da Silva, Sara Moura de Souza, Breno Ferreira de Souza, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: testamento, escolha, tratamento.
Introdução: O testamento vital, chamado de “diretivas antecipadas de
vontade” é um documento redigido por uma pessoa no pleno gozo de suas
faculdades mentais para a garantia da autonomia do paciente, possibilitando a escolha de tratamento, caso se torne inconsciente e, assim, evitar
a realização de procedimentos médicos que apenas prolonguem seu sofrimento. No Brasil, não existe legislação específica, mas a resolução n.
1995/12 do Conselho Federal de Medicina permite ao paciente registrar
seu testamento vital na ficha médica ou no prontuário. Objetivo: Analisar a aplicabilidade do testamento vital no Brasil. Metodologia: Trabalho
teórico com análise de artigos sobre a temática. Resultado: As pesquisas
realizadas sobre o assunto demonstram que o instrumento é pouco utilizado tanto pelo desconhecimento da própria população quanto por parte
dos próprios profissionais. Ademais, os profissionais que compreendem
as diretrizes do testamento vital se sentem inseguros ao aplicá-lo, pois temem ser processados pelos familiares do paciente. Em entrevista realizada
pela faculdade de medicina da UFJF mais de 82% dos 351 profissionais
ouvidos desconheciam o instituto. Mais de 52% dos médicos e 72,1% dos
demais profissionais disseram que não aplicam as vontades estabelecidas
no documentos, mas são favoráveis à criação de lei para regulamentá-lo.
79,6% dos médicos e 68,1% dos profissionais de saúde compreendem a
importância de informar ao paciente sobre o mesmo. Conclusão: Conclui-se que é necessária a edição de uma lei específica que regulamente registro, prazo de validade, idade mínima do outorgante, entre outros aspectos.
É necessário garantir o cumprimento da vontade do paciente, bem como
garantir ao médico segurança jurídica ao segui-lo. Apoio: FAPEMIG.
UNIVALE. UFVJM.
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Planejamento familiar nas práticas reprodutivas
Paulo Rodrigues Sakon, Daniella Campos Moreira Nascimento, Denise
Ricardo Santos Barbosa, Aureni Francisca Teixeira, Fernanda Teixeira Saches Procópio (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chaves: planejamento familiar, saúde, esterilização.
Introdução. A Lei 9.263/1996 dispõe sobre as regras de Planejamento
Familiar no âmbito da pratica da esterilização cirúrgica em homens e mulheres visando desencorajar a esterilização precoce. Objetivo: Analisar
a lei de planejamento familiar e seus impactos no princípio e direito à
liberdade. Metodologia: Revisão de literatura com busca de dados STJF
e SCIELO publicados no período de 1996 à 2015, foram selecionados 8
artigos nacionais que atenderam os critérios de inclusão. Resultado: A Lei
do Planejamento Familiar 9.263/1996 impõe regras que limitam o direito
previsto no artigo 226, § 7°da Constituição Federal. Uma delas é a exigência, para a esterilização cirúrgica, o consentimento expresso de ambos
os cônjuges, na vigência da sociedade conjugal, contestada no Supremo
Tribunal Federal. A principal regra sobre a esterilização cirúrgica consta
no art.10. que somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes
situações: I - homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de
vinte e cinco anos de idade ou, com dois filhos vivos, observando o prazo
mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico,
período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de
regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar. Conclusões: A lei fere a dignidade do indivíduo, sobretudo às
mulheres, ao desconsiderar a vontade de esterilizar-se, tratando-a como
incapaz, pois nos períodos de parto e de aborto a lei impede sua vontade
de produzir efeitos. Essa desconsideração, ainda que transitória, da capacidade da mulher, fere a isonomia.
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Apotemnofilia: Proteção jurídica contra a incolumidade corporal
versus o princípio da dignidade da pessoa humana
Natalia Zulske Rodrigues, Daniel Vítor Dias da Silva, Danilo Pereira Xavier, Maria Luiza Vieira Dias, Fernanda Teixeira Saches Procópio (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: Apotemnofilia, Constituição Federal, Código Civil de
2002, dignidade da pessoa humana
Introdução: A Apotemnofilia é uma síndrome em que seu portador tem
ojeriza a um determinado membro do seu corpo e possui uma incontrolável compulsão pela mutilação deste. Seria como se o físico não correspondesse à sua identidade corporal. Por não existirem estudos consistentes
sobre o distúrbio, muito menos tratamento cientificamente determinado
pela Medicina, o Código Civil de 2002 proíbe a remoção de partes do corpo como forma terapêutica, conforme artigo 13. Objetivo: Compreender
se a proibição vai de encontro à dignidade da pessoa humana, princípio
magno vigente na Constituição Federal. Metodologia: Consistiu em uma
pesquisa teórica, com análise da legislação vigente, e em sites científicos.
Resultados: Por não ser um procedimento previsto na legislação, os portadores da síndrome optam pela clandestinidade, submetendo-se a riscos
com a finalidade de atingirem a plena satisfação com o seu corpo. Há a essencialidade da ampliação da temática, uma vez que a legislação vigente é
ineficiente sobre o assunto. Existem autores que defendem que deveria ser
dado à Apotemnofilia o mesmo tratamento dado aos distúrbios de gênero,
em que a pessoa permanece por pelo menos dois anos sob acompanhamento, com o fito de se averiguar se o distúrbio é permanente. Para eles,
a proposta mais consentânea com a dignidade da pessoa seria, primeiramente, seu acompanhamento e tratamento, sendo permitida a amputação
apenas na extrema circunstância em que o bem-estar psicofísico não possa
ser assegurado de outra forma. Conclusão: Atender o desejo do paciente
parece ser a única forma de aliviar o seu sofrimento. Ser submetido ao
procedimento cirúrgico em condições hospitalares é a forma de garantir
dignamente sua segurança, observando o direito à vida, constitucionalmente previsto.
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Eutanásia no Brasil: da necessidade de aprovação do Projeto de Lei
nº 236/2012
Ana Luiza Roveda, Lucas Lopes Pacheco, Thales Henrique Rodrigues
Santos, Fernanda Teixeira Saches Procópio (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Eutanásia; Homicídio Privilegiado; Projeto de Lei nº
236/2012.
Introdução: A eutanásia caracteriza-se por proporcionar a morte de um
paciente diagnosticado com doença incurável e acometido por dores
intoleráveis. Atualmente, caso a eutanásia seja realizada, será caracterizada
como homicídio privilegiado, aplicando-se por analogia o artigo 121 §1º
do Código Penal. Ademais, o CFM expressamente proíbe a realização da
eutanásia, ainda que a pedido do paciente ou de seu representante legal,
conforme artigo 41 da Resolução 1931/2009. Frisa-se que o Projeto de
Lei nº 236/2012, embora ainda não aprovado, estabelece em seu artigo
122 a eutanásia como modalidade autônoma de crime. Objetivo: Analisar
o instituto da eutanásia no Brasil e fundamentar a manutenção da sua
proibição no Brasil. Metodologia: Estudo teórico, a partir da análise de
bibliografias e legislações sobre o tema. Resultados: No Brasil, ao aplicar
o homicídio privilegiado, leva-se em consideração apenas a motivação do
crime, sem analisar o consentimento do paciente. Nesse sentido, é comum
a antecipação da morte de pacientes por profissionais, sem o consentimento
dos mesmos, principalmente quando se trata de pacientes que se encontram
em UTI. Pode-se mencionar o caso da médica Virgínia Soares de Souza,
acusada de realizar 20 eutanásias em pacientes do hospital em Curitiba.
Conclusão: A aplicação do art. 121§ 1º do CP acaba sendo indiscriminada
nos casos de eutanásia, mesmo quando não há consentimento do paciente.
Nesse sentido, é necessária a aprovação do Projeto de Lei 236/12 para a
proibição expressa da eutanásia no Brasil, priorizando a vida como um
bem jurídico indisponível e absoluto.
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A bioética no estado vegetativo persistente
Guilherme Ambrósio Alves Silva, Ronaldo Duarte Araújo Abreu, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Eutanásia, Ortotanásia, Estado vegetativo persistente.
Introdução: O coma é um estado no qual os pacientes possuem alteração
no nível de consciência, com impedimento de ser desperto e dificuldade ou
ausência de resposta. Quando esse estado dura muito tempo as chances de
melhora diminuem e o paciente entra em um estado vegetativo persistente
(EVP), sem funções cognitivas e respostas a estímulos externos. Grande
parte dos pacientes morre após 6 meses da lesão cerebral inicial caso este
estado persista. Para os demais a expectativa é de 2 a 5 anos. Quando o
paciente se encontra em um EVP, cabe à família definir a melhor conduta, devendo escolher entre manter ou desligar os aparelhos. Objetivos:
Avaliar a literatura disponível acerca do EVP e propor um debate sobre a
bioética envolvida no direito ao corpo. Métodos: Revisão de literatura em
bases de dados como Scielo e PubMed. Resultados: Em um EVP há dois
cenários: desligar ou não os aparelhos que mantêm a vida do doente. Levando em consideração o alto índice de mortalidade em casos desse tipo,
a primeira opção pode ser considerada uma distanásia, já que os aparelhos
servem apenas para prolongar o processo de morrer. A outra pode ser vista
com eutanásia - resulta na morte do doente - ou ortotanásia - permite que a
morte percorra seu curso natural. Assim, é levantada uma discussão sobre
a viabilidade de desligar os aparelhos ou não. Conclusão: Em países onde
é permitido o desligamento dos aparelhos, pacientes optam por redigir um
testamento vital no qual é explicitada a vontade de desativar as máquinas.
No Brasil, em casos onde há a possibilidade de sobrevivência, o desligamento de máquinas é considerado eutanásia, porém, caso o coma seja
irreversível o processo é considerado ortotanásia. Levando em conta que
75% dos pacientes em EVP não vivem por mais de 5 anos, e por isso, é um
estado terminal, tal processo é uma ortotanásia. Esse pode ser um caminho
para melhorar o sofrimento da família e a condição do paciente.
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Aproximação e tentativa do agarre no judô: aspectos determinantes
da performance em nível mundial
Rayssa Lodi Mozer; Lindsei Brabec Mota Barreto; Naiara Ribeiro de
Almeida Antonietto; Bianca Miarka; Ciro José Brito.
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF/GV
Palavras-Chave: análise técnico-tática, judô, performance
Introdução: A análise técnico-tática permitirá ao treinador estabelecer estratégias específicas para que seu atleta possa competir no mais alto nível.
Objetivo: Baseado nesta premissa, o presente estudo teve por objetivo
analisar as estratégias de aproximação e tentativas agarre em judocas masculinos participantes do circuito mundial. Metodologia: Foram selecionadas 548 lutas e analisadas por um protocolo previamente estabelecido e
validado (Miarka, Branco et al. 2015). Compuseram a amostra combates
das 7 categorias de peso (Ligeiro: n=44; Meio leve: n=132; Leve: n=71;
Meio médio: n=152; Médio: n=42, Meio pesado: n=35 e Pesado: n=72) de
atletas classificados para os jogos olímpicos (Londres-2012). Resultados:
Os principais resultados indicaram que judocas da categoria meio-médio
são aqueles que apresentam maior tempo de aproximação circular e anteroposterior pela direita (1,7±3,6 e 6,3±6,3 segundos; respectivamente;
p≤0,021). Não houve diferença quando a aproximação circular para a esquerda (p>0,05), as categorias leve e meio-pesado são aquelas que apresentam maior tempo de aproximação anteroposterior esquerda (7,8±7,4
e 7,3±6,6 segundos; respectivamente; p≤0,049). Quanto as tentativas de
agarre, a categoria leve apresenta a maior tempo (77,3±65,3 segundos;
p≤0,041) e os meio-médios menor tempo (14,1±38,6 segundos; p≤0,003).
Conclusão: No judô a vantagem em um combate começa pelo domínio do
agarre, assim, os presentes resultados aqui evidenciados podem ser utilizados por treinadores e atletas, a fim de estabelecerem estratégias de combate que permitam se defenderem de tentativas de domínio do oponente e
criarem táticas de domínio do agarre no quimono do adversário.
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Análise da morfologia interna de incisivos revelados pela microtomografia computadorizada
Lorena Tirza de Assis Magalhães; Carolina Oliveira de Lima; Marília Fagury Videira Marceliano-Alves; Caroline Felipe Magalhães Girelli; Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda (Orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: Incisivos, Anatomia interna, Microtomografia computadorizada
Introdução: O sistema de canais radiculares apresenta complexa anatomia interna, exigindo o conhecimento adequado da mesma para o sucesso
do tratamento endodôntico. Objetivo: Avaliar a morfologia interna dos
dentes incisivos utilizando imagens de microtomografia computadorizada
(micro-CT). Metodologia: Avaliou-se a morfologia de 89 incisivos extraídos de humanos por meio de imagens de micro-CT. Após escaneamento e
aquisição das imagens, foi realizada a reconstrução tridimensional e então
foram feitas análises quantitativas e qualitativas. Resultados: 89,9% dos
canais exibiram um único canal principal (Vertucci tipo I), seguido do tipo
II (6,7%) e tipo III (3,4%). Apenas 5,6% dos dentes apresentaram canais
laterais, 4,5% e 1,1% no terço apical e médio, respectivamente. Não foram
observados canais laterais no terço cervical. Apenas 1,1% da amostra demonstrou presença de delta apical. O volume e a área de superfície foram
em média de 31,80 ± 10,50 mm³ e 90,58 ± 18,58 mm², respectivamente
e o SMI indicou que a geometria do canal radicular se assemelha a um
cilindro (SMI= 2,02 ± 0,49). O comprimento das raízes medido da câmara
pulpar até o forame apical variou de 11,76 a 20,84mm e o número médio
de foraminas apicais presentes 4mm aquém do ápice foi de 1,10 ± 0,45.
A forma da embocadura do canal radicular no nível da junção cementoesmalte mais prevalente foi o circular (41,6%) seguido do oval (28,1%). Nos
cortes transversais 1mm do ápice, 73% foram classificados como oval,
20,2% como oval longo e 6,7% como canais achatados. Conclusão: Apesar de os incisivos serem unirradiculares e possuírem anatomia relativamente simples, existem variações anatômicas que podem oferecer um alto
grau de complexidade técnica dificultando o tratamento endodôntico desses dentes, que, se não forem bem conhecidos pelos cirurgiões-dentistas,
podem resultar em fracasso do tratamento. Apoio: UFJF-GV.
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Conduta clínica de tratamento da reabsorção inflamatória externa
após intrusão dentária
Thaís da Silva Alves; Betina Maria de Lima Oliveira; Mariane Floriano
Lopes Santos Lacerda; Carolina Oliveira de Lima; Caroline Felipe Magalhães Girelli (Orientadora)
Associação Brasileira de Odontologia - Governador Valadares
Palavras-chave: traumatismos dentários; reabsorção, tratamento do canal
radicular
Introdução: A reabsorção radicular é considerada uma das complicações
mais frequentes em casos de intrusão, já que pode levar à perda de cemento ou cemento e dentina. O tratamento precoce da reabsorção externa
inflamatória é fundamental para minimizar os danos causados pela atividade de reabsorção, já que o prognóstico de um dente afetado é duvidoso.
Objetivo: Relatar um caso clínico de intrusão dentária com reabsorção externa inflamatória extensa, que foi submetido ao tratamento endodôntico
tardio. Metodologia: o caso clínico apresenta uma conduta de tratamento
de uma reabsorção externa inflamatória, devido a uma intrusão dentária.
Foi feita a instrumentação do dente 21 com o sistema rotatório ProTaper
Next, com irrigação de 5mL de solução de hipoclorito de sódio 5,25%,
após cada uso do instrumento. Posteriormente, utilizou-se o EDTA 17%
para remoção da camada de smear layer e os canais foram secos com cones de papel absorvente. Em seguida, foram realizadas trocas mensais de
medicação intracanal (hidróxido de cálcio associado à água destilada) e
posterior obturação do sistema de canais radiculares. Resultados: Após
realização do tratamento endodôntico, com auxílio da medicação intracanal de hidróxido de cálcio observou-se formação da barreira apical e
paralização da reabsorção externa. Dessa forma, foi possível realizar a obturação dos canais radiculares com guta percha e cimento obturador Pulp
Canal Sealer, utilizando a técnica termoplastificada com uso da pistola
obtura, devolvendo função ao elemento dentário. Conclusão: As trocas
mensais de hidróxido de cálcio permitiram a paralização da reabsorção
externa inflamatória, além de reparar os danos causados após a intrusão.
Dessa forma, foi possível realizar o tratamento endodôntico para posterior
restauração definitiva.
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Equipe de enfermagem: acidentes de trabalho com exposição a material biológico.
Grasiela Aparecida Coura Querobino Alvarenga; Heitor Cardoso de Brito;
Marileny Boechat Frauches Brandão (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: acidente de trabalho; material Biológico; equipe de enfermagem.
Introdução: A equipe da enfermagem é considerada dentro da área da
saúde, a ocupação que mais é acometida por acidente de trabalho com
exposição a material biológico (ATMB). Assim, este acidente é considerado um problema de Saúde Pública, pois pode trazer sérios prejuízos
á saúde desses profissionais ocasionando doenças como a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida, Hepatite, dentre outras. Objetivo: Verificar
qual acidente de trabalho com exposição a material biológico ocorre com
maior frequência na equipe da enfermagem. Metodologia: Trata-se de um
estudo de revisão bibliográfica, realizado com artigos indexados nas bases
de dados SciELO e LILACS. Os descritores utilizados foram acidente de
trabalho; material biológico; equipe da enfermagem. 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 de 2002 a 2018. Resultados: Na base de dados SciELO foram
encontrados 38 artigos relacionados aos descritores citados, sendo que 29
atendiam aos critérios de inclusão. Na consulta ao LILACS, identificou-se
um total de 25 artigos, destes, 19 já estavam na base SciELO e, portanto, 35 artigos foram analisados nesta pesquisa. A exposição percutânea
com material perfurocortante foi o ATMB mais frequente na equipe da
enfermagem, devido à manipulação de agulhas e escalps, administração
de medicamentos subcutâneos, procedimentos de punção venosa e soroterapia. Conclusão: Os estudos evidenciaram um grande número de ATMB
na equipe da enfermagem, principalmente envolvendo materiais perfurocortantes. Assim medidas como orientações e treinamentos devem ser
direcionadas para esses profissionais no intuito de eliminar práticas inadequadas e não normatizadas e deve haver um investimento na segurança do
ambiente de trabalho destes profissionais, visando preservar a sua saúde e
integridade.
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A importância da tomografia computadorizada de feixe cônico no
gerenciamento da reabsorção radicular interna
Tauana Rezende Lopes Macário; Amanda Pereira dos Santos; Mariana
Carvalho Marianelli; Caroline Felipe Magalhães Girelli; Carolina Oliveira
de Lima (Orientador).
Associação Brasileira de Odontologia
Palavras-chave: tomografia computadorizada de feixe cônico, reabsorção radicular, diagnóstico
Introdução: A reabsorção radicular interna (RRI) é uma patologia de
ocorrência rara e insidiosa, que inicialmente não apresenta sinais clínicos
nem sintomatologia notáveis, e seu diagnóstico é feito por exames radiográficos de rotina. A RRI é consequência de uma inflamação crônica da
polpa, induzida por trauma que se inicia no espaço pulpar e se estende
a dentina adjacente. Objetivo: Demonstrar a importância da tomografia
computadorizada de feixe cônico (TCFC) no diagnóstico, acompanhamento e planejamento do tratamento da reabsorção radicular interna. Metodologia: Relato de caso: paciente do sexo masculino, 10 anos de idade
compareceu ao consultório com queixa estética, devido à presença de um
dente inferior não erupcionado. Resultados: Clinicamente, observou-se a
presença de dentes unidos, sugestivo de anomalia de forma, apresentando
sulco entre a parte distal do elemento 42 e mesial do supranumerário, que
impedia a erupção do dente 43. Após avaliação radiográfica estabeleceu-se
o diagnóstico de fusão dentária. Foi realizado o seccionamento dos dentes,
extração do elemento fusionado e restauração do elemento 42 com resina
fotopolimerizável devido à exposição dentinária. Em seguida, o paciente
foi submetido a tratamento ortodôntico para confecção de mantenedor de
espaço do tipo arco lingual. Um ano depois do seccionamento dos dentes
fusionados foi feita revisão clínica e observou-se uma imagem radiolúcida
bem definida na radiografia periapical do dente 42, semelhante à reabsorção radicular interna (RRI). A TCFC foi realizada a fim de distinguir entre
a reabsorção radicular interna e externa. Após o diagnóstico IRR, o tratamento endodôntico foi realizado e não houve progressão da lesão após 2
anos de controle. Conclusão: Assim, imagens de TCFC foram úteis para
delimitar a extensão da lesão IRR, sendo capaz de identificar a possível
comunicação com o espaço periodontal e devem ser aplicadas em casos
RRI.
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Da Mesa de Desenho ao Photoshop: a digitalização do processo de
edição de imagens
Raquel Paixão Rebouças, Lauro Almeida de Moraes (Orientador)
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal do
Paraná (UFPR)
Palavras-chave: fotografia, edição de imagens, inovação tecnológica,
software, Photoshop.
Introdução: A evolução na área da fotografia ocorreu tanto nos equipamentos fotográficos quanto na edição das imagens produzidas. A digitalização desta técnica se deu a partir da incorporação dos processos manuais
ao meio digital. Contudo, para que a viabilização desse processo ocorresse, a criação do software de edição de imagens fez-se necessária. A partir
do surgimento do Photoshop, no início da década de 1990, a interface
deste dispositivo ganhou, paulatinamente, novos comandos, que permitiram a execução de tarefas que manualmente não podiam ser realizadas.
Objetivo: Refletir acerca da inovação tecnológica presente no processo
de edição de imagens e constatar quais ferramentas utilizadas no processo manual foram incorporadas ao ambiente digital. Método: Estudo de
caráter exploratório com análise comparativa da primeira versão do software, intitulada Photoshop 1.0, e da última versão, intitulada Photoshop
CC. Resultados: A primeira versão do Photoshop possuía um painel com
24 ferramentas, com diversas delas similares às utilizadas no tratamento
manual de imagens. Em relação aos nomes e as funções, constata-se que o
software manteve vários deles, como borracha, lápis, lata de tinta, lupa e
pincel. Além dessas ferramentas, os comandos Cortar, Borrar, Desfoque,
Degradê e Texto também eram executados no meio físico. A última versão
do software recebeu 46 comandos, que permitem a execução de tarefas
inexistentes na primeira versão do Photoshop. Conclusões: A digitalização do processo de edição de imagens permitiu: a execução de tarefas antes
possíveis apenas para pessoas com habilidades artísticas desenvolvidas, a
disponibilidade de todos os materiais necessários na plataforma utilizada,
a otimização de processos antes trabalhosos e demorados, o surgimento de
funções criadas exclusivamente para a plataforma digital e a democratização da edição de imagens, antes mais restrita aos profissionais da área.
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Geografia urbana setecentista e turismo: as praças de Mariana/MG
sob a perspectiva experiencial
Lauro Almeida de Moraes, Saulo Rondinelli Xavier da Silva
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Palavras-chave: espaço público, experiência turística, praça, centro histórico, Mariana.
Introdução: Tombada como Monumento Nacional em 1945, Mariana
foi a primeira cidade a ser projetada em Minas Gerais, caracterizando-se
como único núcleo setecentista do estado com traçado regular. Objetivo:
Analisar praças da cidade histórica de Mariana enquanto espaços de experiências turísticas. Metodologia: A pesquisa baseou-se, conceitualmente,
em discussões sobre espaço público, tipos e funções de praças e experiência turística. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de cunho
qualitativo, que utiliza revisão crítica de literatura e netnografia, a partir de
imagens fotográficas e avaliações das praças da Sé, Gomes Freire e Minas
Gerais compartilhadas no website TripAdvisor. Desta forma, investigam-se percepções e representações de turistas, cotejando-as com o levantamento histórico-geográfico sobre o urbanismo setecentista de Mariana.
Resultados: Sentidos de cunho simbólico, visual, recreativo e de circulação ficaram evidenciados entre as tipologias identificadas. Em cada uma
das praças, uma das classificações apresentou-se mais acentuada: Praça
da Sé – Circulação, Praça Gomes Freire – Visual, Praça Minas Gerais –
Simbólica. Quanto às dimensões da experiência, a contemplação e evasão
proporcionadas pela Praça Minas Gerais e Gomes Freire ou a aprendizagem e o entretenimento na Praça da Sé são indicativos importantes para
dinamização turística de Mariana. Conclusões: As praças estudadas são
representativas para a história do Brasil, particularmente de Minas Gerais,
e para a realização de práticas turísticas memoráveis. A conservação e gestão eficiente destes espaços são, portanto, fundamentais para a memória
autóctone e a sustentabilidade da atividade turística. Cabe ressaltar que
Mariana sofre graves consequências da maior tragédia ambiental do Brasil. Neste cenário, as pessoas estão mais sensíveis ao turismo, que figura
não apenas como uma alternativa à estagnação econômica, como também
fonte de recuperação da autoestima dos moradores.
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Impacto no turismo do UFC (Ultimate Figthing Championship) em
Curitiba e no Rio de Janeiro: uma análise comparativa da cobertura
nos telejornais da Rede Globo
Lauro Almeida de Moraes
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Palavras-chave: megaeventos, turismo, jornalismo, Rede Globo.
Introdução: Estudos apontam os recentes combates realizados pelo UFC
no Brasil como vetor de fluxos turísticos, sobretudo no âmbito regional/
nacional. Mobilidade impulsionada também pelo forte apelo midiático dos
eventos, que têm o grupo Rede Globo como principal parceiro no segmento de mídia no país. Objetivo: Realizar uma análise comparativa da
cobertura nos telejornais Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional
e Jornal Globo, nas semanas que antecederam ao UFC 198 (Curitiba) e
ao UFC 190 (Rio de Janeiro). Metodologia: Abordagem metodológica
triangular, sustentada na pesquisa documental, na análise de conteúdo e
na validação por emparelhamento. Foram “extraídas” as gravações dos
telejornais entre 9 e 14 de maio de 2016 e de 27 de julho a 1º de agosto
de 2015, que correspondem ao UFC 198 e UFC 190, respectivamente.
Com exibição diária, os noticiários sob investigação adotam como critério
central a factualidade, intensificando a cobertura com a proximidade de
megaeventos. Resultados: Realizou-se a localização, identificação, organização e avaliação das reportagens. Foram inventariados e classificados
os elementos de significação para a pesquisa, reunindo-os em grupos similares, conforme categorias pré-estabelecidas: 1) tempo destinado pelos
telejornais a cada um dos eventos, 2) espaço destinado ao UFC em relação
ao tempo destinado ao esporte nos telejornais, 3) destaque (ou sua ausência) conferido a Curitiba e ao Rio de Janeiro e as respectivas características ressaltadas em cada evento e/ou cidade, 4) função desempenhada pela
Rede Globo em relação a cada evento e/ou cidade. Conclusões: É forçoso
reconhecer a capacidade das reportagens de influenciar os sentidos e interpretações que se dão aos megaeventos, pois se trata de uma exposição que
tende a estimular o interesse e alterar percepções do público. Ao mesmo
tempo, amplifica os processos de espetacularização e mitificação em torno
dos combates promovidos pelo UFC. Apoio: Observatório do Turismo do
Paraná.
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Cibercultura e turismo: em busca do ethos e perfil dos blogs de viagem no Brasil
Lauro Almeida de Moraes
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Palavras-chave: Turismo, Midiatização, Blogs, Cibercultura, Representação Espacial.
Introdução: Tanto na oferta quanto na demanda turística, existem mecanismos midiáticos desde um simples cartão postal às variadas experiências
do turismo. Os blogs de viagem emergiram como alternativa de informação turística e ensejam esforços em direção à organização e regulamentação. Todavia, são escassas as referências acerca destes weblogs, no Brasil, enquanto veículo de comunicação turística e representação espacial
de destinos, bem como no que tange às suas práticas, rotinas de trabalho,
modelos de negócio e influência junto ao turista. Objetivo: Apresentar
referencial teórico-metodológico elementar para se contemplar estes dados, na perspectiva de contribuir com futuras investigações e a ampliação
do conhecimento a respeito deste emergente universo de pesquisa. Metodologia: Recorreu-se a uma revisão bibliográfica com recorte socioantropológico, abrangendo bases nacionais e estrangeiras (ibero-americana
e anglo-saxônica), particularmente focada nos campos do Turismo, da
Comunicação e da Geografia do Turismo. Resultados: Identificou-se que
seria apropriado assinalar em que categoria(s) enquadra(m)-se os blogs de
viagem; definir a modalidade de difusão midiatizada da informação sobre
turismo em que se encaixam os blogs de viagem (publicidade, propaganda, jornalismo amador, jornalismo de turismo, etc.); evidenciar a representação espacial de destinos e os segmentos turísticos mais abordados, bem
como o enfoque das postagens (turismo doméstico ou turismo internacional). Ao mesmo tempo, é factível a delimitação do universo de pesquisa
tomando-se como referência a Associação Brasileira de Blogs de Viagem
(ABBV). Conclusões: A partir de pressupostos teóricos e metodológicos
apresentados neste artigo, demonstra-se que insurge um caminho embrionário para se analisar as bases do ethos profissional desenvolvido pelos
blogs de viagem bem como o perfil dos weblogs e blogueiros deste segmento no Brasil.

384

TV pública no Brasil e no mundo: cenários
Lauro Almeida de Moraes, Fernanda Vasques Ferreira, Rafiza Varão
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Oeste
da Bahia (UFOB), Universidade de Brasília (UnB)
Palavras-chave: Serviço público de televisão, Europa, América do Norte,
América Latina, Brasil.
Introdução: O surgimento das primeiras emissoras públicas do mundo,
implantadas na Europa, coincide com a própria gênese da televisão. Desde
então, quais formas de organização, gestão e financiamento de TV pública
desenvolveram-se no Brasil e no mundo? Objetivo: Com base nesta problematização, este artigo de revisão percorre matrizes europeias, norte-americanas e latino-americanas, tendo em vista evidenciar as características elementares de cada modelo, com ênfase no caso brasileiro. Método
Revisão bibliográfica e análise comparativa dos modelos de TV púbica
na Europa, América do Norte e América Latina. Resultados: O modelo
público de gestão e o financiamento misto, fundamentalmente estatal e
suplementado por receitas próprias, destaca-se na Europa, onde as redes
públicas têm forte presença, embora com prestígio menor do que outrora.
A TV pública norte-americana é pública pelo seu caráter social e educativo
e por não ter finalidade lucrativa, mas a regulação da atividade dá-se de
acordo com as leis de mercado, da concorrência e da liberdade individual.
As emissoras públicas latino-americanas possuem, em sua maior parcela,
discurso atrelado à agenda governamental e uma estrutura administrativa
centralizada, com programação incapaz de reter audiência, além da má
administração industrial-empresarial e da não-sustentação econômica da
maioria das emissoras, como ocorre no caso brasileiro. Conclusões: Notadamente, o serviço público de televisão no Brasil e na América Latina, de
um modo geral, encontra maiores dificuldades de afirmação e de cumprimento de sua missão, evidenciadas tanto pela dissensão conceitual entre
público e privado quanto pelo baixo padrão de qualidade e audiência, bem
como pela falta de autonomia financeira e editorial das emissoras.
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Arquitetura e Moda: Conexões Criativas
Gabriela Rezende Terra; Marianna França (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Zaha Hadid, Gloria Coelho, Arquitetura, Moda.
Introdução: Arquitetura e a moda são áreas distintas que caminham juntas pois expressam tendências e acontecimentos de determinadas épocas
com linguagens diferentes. Ambas expressam ideias de identidade artística e social, se aproximam e dialogam para se firmar e estabelecerem sua
importância na configuração das sociedades. O diálogo entre essas duas
áreas vai longe e atrai arquitetos e designers de moda a se aventurarem
uns nas áreas dos outros e enriquecerem seus potenciais criativos com a
troca de conhecimento. Zaha Hadid e Glória Coelho são exemplos que
ilustram na prática essa relação Arquitetura e Moda. Objetivo: Identificar
os diálogos entre Arquitetura e Moda e mostrar profissionais que aproximam essas duas áreas em seu trabalho. Metodologia: Para desenvolver
esse estudo foram utilizadas como metodologia pesquisa bibliográfica e
documental explorando essencialmente livros, artigos científicos e sites
da internet. Dessa forma, após leituras e reflexões da base teórica e coleta
de informações, foram elaboradas sugestões que venham colaborar para o
bom entendimento da pesquisa. Resultados: Arquiteta Zaha Hadid levou
sua identidade criativa arquitetônica para marcas do mundo fashion como
a Louis Vuitton, Chanel e a marca brasileira Melissa. A Designer de Moda
Gloria Coelho, se inspira na arquitetura para criar suas coleções e também
estabeleceu parcerias no mundo arquitetônico assinando coleções para a
marca de móveis Dellano e projeto de interiores do hotel Best Western
no Rio de Janeiro. Conclusão: Arquitetura e Moda tem total relevância
na configuração das sociedades. São áreas que caminham em constante
equilíbrio. Ambas utilizam dos mesmos elementos e recursos para criar
e desenvolver seus produtos mostrando se aproximarem ainda mais. Na
prática, Zaha Hadid e Gloria Coelho, através de seus trabalhos, ilustraram
com competência como se dá o diálogo entre essas áreas.
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Associação entre aleitamento materno e estado nutricional em crianças menores 5 anos de uma escola particular em Governador Valadares.
Camila dos Santos Oliveira, Tatiana Calavorty Lanna Pascoal (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: aleitamento materno, estado nutricional, obesidade
Introdução: A amamentação é fundamental para a saúde e desenvolvimento da criança devido às vantagens nutricionais, imunológicas e psicológicas. Além de todos os benefícios, o leite humano teria um efeito
protetor sobre o estado nutricional infantil, entre eles a proteção contra
a obesidade na infância. É possível que os lactentes alimentados ao seio
materno desenvolvam mecanismos eficazes para regular sua ingestão
energética. Objetivo: Analisar a associação do aleitamento materno com
estado nutricional infantil e a alimentação complementar em crianças menores de 5 anos que estudam em uma escola particular de Governador
Valadares. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo transversal, realizado a partir da aplicação de um questionário aos pais com perguntas relacionadas ao aleitamento materno, no período de Março a abril de 2017. Para
a avaliação da alimentação complementar foi perguntado em que idade foram introduzidos alguns alimentos específicos na alimentação da criança.
Posteriormente, foi realizado a avaliação antropométrica das crianças por
meio da aferição do peso (kg) e da altura (cm). Resultados: Participaram
da pesquisa 24 crianças. A avaliação nutricional apontou uma prevalência
de 62,5% de eutrófico segundo o índice P/I e P/E. A prevalência de risco
de sobrepeso foi de 12,5%, e sobrepeso de 20,83%. Apenas 4,16%, apresentou baixo peso. Com relação ao resultado das resposta as perguntas
do questionário, 100% relataram ter amamentado o filho no peito. Somente 38% das crianças, receberam leite materno exclusivo até o 6 meses. 79,17% relataram ter iniciado a alimentação complementar antes de
completar 6 meses. Conclusão: O risco de sobrepeso e sobrepeso, foram
os distúrbios nutricionais mais prevalentes. Com relação ao aleitamento
materno exclusivo até 6 meses, foi observado uma baixa adesão, além
disso, o inicio precoce da alimentação complementar.
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Plano de gerenciamento dos resíduos em serviço de saúde (PGRSS):
uma experiência entre a teoria e a prática.
Ana Paula Auxiliadora Pereira; Lorane Pereira Chargas; Elizabete Maria
de Assis Godinho (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Ensino em enfermagem. Gerenciamento de Resíduos.
Saúde Pública. Educação em saúde.
Introdução: O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde é um documento integrante do processo de licenciamento ambiental
de todo e qualquer estabelecimento que trabalhe com saúde humana ou
animal. Constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão de resíduos, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas,
normativas e legais. São utilizados pelo estabelecimento para a não - geração ou minimização de geração de resíduos. Os passos para a sua execução
estão na Resolução da Diretoria Colegiada nº 222 de 2018, descrevendo
como fazer a segregação, acondicionamentos, coletas, armazenamentos,
transportes, reuso, reciclagens, tratamentos e disposições finais, e com segurança em todas as suas etapas. Objetivo: Observar na prática e fazer um
comparativo com a teoria sobre o gerenciamento aplicado em um serviço
de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de pesquisa bibliográfica, exploratória e comparativa, realizado em um
serviço de saúde. Exploraram-se fontes online disponíveis do Ministério
da Saúde e artigos na língua portuguesa, que continham informações sobre
o gerenciamento dos resíduos em serviço de saúde. Resultados: Verificou-se que o serviço de saúde utilizado para a construção do trabalho, possui
um plano implantado e praticado no dia-a-dia da assistência em saúde
estando de acordo em relação ao manuseio, a separação e armazenamentos dos resíduos, bem como a coleta do mesmo. Os profissionais de saúde
do serviço que manipulam os resíduos usam equipamentos de proteção
individual conforme disposto na legislação sendo realizada a capacitação
admissional e permanente. Conclusão: Educação em saúde e fiscalização
são medidas eficazes para a adesão e conscientização dos profissionais
quanto à importância desse gerenciamento, pois mesmo quando gerados
em pequena quantidade, em contato com os demais resíduos na disposição
final, podem levar à contaminação e impactos ambientais adversos.
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Guia Alimentar e a Prática Clínica
Júlia Alves de Sousa. Matheus Santos Oliveira. Eloisa Helena Medeiros Cunha. Enara Cristina Silva Gloria Roberto. Paula Louisy Portella Werneck (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chaves: Guia alimentar para população brasileira, cultura alimentar, food guides, prática clínica.
Introdução: Os guias são instrumentos oficiais que definem as diretrizes
alimentares a serem utilizadas na orientação de escolhas de alimentos mais
saudáveis pela população. O Guia alimentar para população brasileira é o
conjunto de informações, análises, recomendações e orientações sobre escolha, preparo e consumo de alimentos. Objetivo: Descrever os dados do
guia alimentar da população brasileira descrito na literatura Metodologia:
Foi realizada a revisão bibliográfica de artigos acadêmicos do período de
2008 até 2017 nas plataformas, Scielo e Pubmed. Resultados: Os guias
alimentares oficiais de diferentes países possuem numerosos formatos e
tem como objetivo, transformar o conhecimento científico de nutrição em
conceitos básicos para que a população seja orientada quanto à forma de
se alimentar. Suas recomendações são baseadas no cenário da saúde da
população. Dados epidemiológicos da pesquisa Vigitel de 2015 revelaram
o percentual de indivíduos acima do peso era de 48,5%, de acordo com o
índice de massa corporal. Além disso, outra recomendação é o consumo
de alimentos in natura e minimamente processados, que são fontes de vitaminas precursoras de carreadores presentes nas vias metabólicas, tais
como: Vitamina B1, Vitamina B2, Niacina, Biotina e folato. Portanto, por
meio da Técnica Dietética adequada, esses alimentos in natura são melhores absorvidos e melhoram o seu paladar. Sobre o consumo das carnes,
vale ressaltar que o preparo de carne bovina deve obedecer aos critérios
de tempo/temperatura e cocção para evitar contaminação por cisticercos
que levam à teníase. Conclusão: Diversos países vêm se esforçando na
construção de seus próprios guias alimentares, com o objetivo de melhorar
os hábitos alimentares e a saúde das pessoas. Desta forma, os guias são de
grande relevância na prática clínica do nutricionista.
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Artrite reumatoide e seus impactos nas articulações
Isabella Mira Boy, Lucas Alves Peres, Lara Ventura, Álefi Dornelas,
Aluísio Fernando, Shelly Mafra (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: artropatia autoimune, artrite reumatoide, impactos nas
articulações
Introdução:A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória e crônica, que afeta as membranas sinoviais (fina camada de tecido
conjuntivo) de múltiplas articulações (mãos, punhos, cotovelos, joelhos,
tornozelos, pés, ombros, coluna cervical) e órgãos internos, como pulmões, coração e rins, dos indivíduos geneticamente predispostos. A AR
acomete as mulheres duas vezes mais do que os homens, iniciando geralmente entre 30 e 50 anos e aumentando sua incidência com a idade. Não
há cura para essa patologia, mas ela pode ser controlada com medicamentos antirreumáticos, e alguns tratamentos mais invasivos, como cirurgias.
Objetivo: O objetivo desse resumo é descrever sobre a artrite reumatoide,
uma doença autoimune, inflamatória e crônica e analisar seus impactos nas
articulações. Metodologia: Estudo descritivo utilizando revisão integrativa da literatura durantes os anos de 2000 e 20017. Resultados: A AR é
uma doença comum, ocorrendo em cerca de 1% da população geral. Embora possa iniciar-se em qualquer idade, nos adultos ocorre mais frequentemente na faixa etária dos 30-50 anos, e as estimativas mais recentes têm
demonstrado um aumento da prevalência da doença até a sétima década
de vida. Altamente inflamatória, a patologia acomete várias articulações
sinoviais do corpo. Sua gênese é marcada por uma condição em que o
sistema imunológico, que normalmente defende o corpo de infecções. O
tratamento da AR se dá através de medicamentos que regulam essa autoimunidade exagerada, diminuindo a inflamação. Em alguns casos, cirurgias
para reposição das articulações são sugeridas, mas nunca como primeira
opção. Conclusão: Fica evidente o caráter agressivo de AR. Diante disso,
a dificuldade do diagnóstico precoce e as complexidades de um tratamento
eficaz, faz com que tal doença se torne um grande impasse para população
idosa, sendo caracterizada como uma doença responsável por um elevado
índice de aposentadoria por invalidez. Dessa maneira, não diagnosticar e/
ou não tratar a doença de forma adequada, na fase inicial, aumenta o risco
de evolução da inflamação causando danos permanentes nas articulações.
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Comparação de cimentos biocerâmicos e resinosos na capacidade de
adesão: uma revisão integrativa
Carolyne de Pinho Quintão; Sabrina Teixeira Pinto Costa; Mariane Floriano Lopes Santos; Caroline Felipe Magalhães Girelli; Carolina Oliveira de
Lima (Orientador).
Associação Brasileira de Odontologia/Governador Valadares
Palavras-chave: força de adesão, cimentos endodônticos, biocerâmicos
Introdução: Os materiais obturadores utilizados para obturação do sistema de canais radiculares (SCR) deveriam se adaptar as paredes da dentina
para promover a adesão ao longo de todo o canal durante as tensões mecânicas. Como a guta-percha não tem a capacidade de se aderir à dentina
radicular, o método mais utilizado para a obturação do SCR é o uso da
guta-percha associado a cimentos endodônticos. O cimento resinoso é o
mais utilizado para obturação dos canais, entretanto cimentos biocerâmicos têm sido desenvolvidos para melhorar a qualidade da obturação do
SCR. Objetivo: Comparar a capacidade de adesão dos cimentos biocerâmico endosequence BC sealer e resinoso AH plus, através de uma revisão
integrativa. Metodologia: A base de dados online utilizada para a revisão
de literatura foi o PubMed (National Library of Medicine). Os descritores
da literatura foram: (Push out bond strength) E (endosenquence bioceramic sealer). Os critérios de elegibilidade foram artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados pesquisadas, no idioma inglês, e que seu conteúdo
abordasse sobre a adesão do cimento endosequence BC sealer comparada
ao resinoso AH plus. As análises de inclusão dos artigos foram realizadas
por dois avaliadores independentes que avaliaram a inclusão dos artigos
através da leitura do título e resumo dos artigos e obtiveram concordância
em todos os artigos inclusos. Resultados: Ao total, foram encontrados 20
artigos. Dentre estes, nove artigos foram selecionados, publicados entre
2011 e 2017 em periódicos de procedência internacional. Dos artigos selecionados todos apresentavam como metodologia o teste push out para
avaliar a forção de adesão. A partir do parâmetro avaliado, o cimento BC
sealer apesar de ser eficaz, mostrou piores resultados quando comparado
ao AH Plus. Conclusão: Os estudos demonstraram que o cimento AH plus
apresenta melhor força de adesão quando comparado ao cimento Endosequence BC sealer.

391

O envirotechnical system minerário em Minas Gerais e o desastre da
Samarco de 5 de novembro de 2015.
Mariana Silva Vale, Haruf Salmen Espíndola (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Ética biocultural, envirotechnical regime, desastre, mineração.
Introdução: O desastre socioambiental iniciado na barragem de Fundão,
pertencente a Samarco Mineração S.A., município de Mariana/MG, em
5 de novembro de 2015, gerou perdas e danos sob vários aspectos (ambiental, cultural, humanos etc.). Tendo em vista a variedade de atingidos,
é preciso estabelecer o risco que o regime minerário presente no estado
assumiu, bem como os danos que efetivamente causaram para com os seres humanos e não-humanos (animais, plantas, rios, etc.), além dos danos
materiais e culturais. Objetivo: Relacionar o funcionamento da atividade
mineradora no estado de Minas Gerais com os conceitos de risco materiais
e não-materiais (cultura, sentimento de pertencimento e identidade). Metodologia: Trata-se de estudo bibliográfico, no Portal de Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e em livros. Foi
pesquisado o conceito de envirotechnical system para abordar o complexo
minerário, particularmente destacando os fatores que levaram ao desastre
da Samarco na bacia do rio Doce e seus desdobramentos conflituosos, que
são enquadrados no conceito de envirotechnical regime. Resultados: Durante a pesquisa foi introduzido o conceito de ética biocultural de Ricardo Rozzi para considerar coabitantes afetados, ou seja, vítimas humanas
e não-humanas. Sendo entendido a Ética biocultural como a valorização
de ambos, e em caso de negligência devem ser indenizados e reparados
igualmente, tendo em vista que um tem a mesma importância que o outro.
O funcionamento da atividade mineradora refere-se à forma em como ela
se manifesta no território, nas relações entre pessoas, na cultura e no habitat, gerando assim, um envirotechnical system das mineradoras. Conclusão: Entender o conceito de Ética biocultural possibilita a compreensão
do indivíduo de maneira global, ou seja, biopsicossocial. E em casos de
eventuais desastres, deve-se haver a reparação e indenização de danos aos
afetados, aos humanos ou não-humanos. Já o conceito de envirotechnical
system e de envirotechnical regime possibilita compreender que o sistema
da mineração de uma forma geral, (negligências, descasos, sobreposição
de interesses acima do bem coletivo), presente no estado de Minas Gerais,
influenciou o acontecimento do desastre. Apoio: FAPEMIG
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Avaliação do uso do plasma rico em plaquetas no processo de revascularização endodôntica
Carolyne de Pinho Quintão; Walquíria Luiz Moreira; Mariane Floriano
Lopes Santos; Carolina Oliveira de Lima; Caroline Felipe Magalhães Girelli (Orientador).
Associação Brasileira de Odontologia/Governador Valadares
Palavras-chave: Regeneração; Endodontia; Plasma.
Introdução: A terapia endodôntica em pacientes jovens com dentes imaturos, tem se mostrado um grande desafio aos Cirurgiões-Dentistas. Dentre as alternativas de tratamento para tais casos, existe a revascularização
pulpar, que visa regenerar os tecidos biológicos dentro do espaço do canal
radicular. Objetivo: Avaliar a eficácia da utilização do plasma rico em plaquetas (PRP) no processo de revascularização endodôntica através de uma
revisão integrativa. Metodologia: A base de dados utilizada na seleção dos
artigos foi o PubMed (Public/PublishMedline). Os critérios para a seleção
da amostra foram: artigos na íntegra, escritos na língua inglesa, publicados
entre os anos de 2011 e 2015, com os seguintes descritores “endodontic revascularization” e “platelet rich plasma”. Para verificar a compatibilidade
dos artigos com o objetivo do estudo, a análise foi realizada por dois revisores independentes, que foram posteriormente comparadas. Resultados:
No PubMed verificou-se 91 artigos relacionados ao termo “endodontic
revascularization” e 9174 que abordavam sobre o descritor, platelet rich
plasma. Após aplicar os critérios de inclusão, 11 artigos foram incluídos
no presente estudo, publicados em periódicos internacionais e com modelo de estudo experimental. Conclusão: Durante o processo de revascularização com utilização do PRP ocorre a formação de um novo tecido
intrarradicular com suprimento sanguíneo, que possibilita a formação e
desenvolvimento radicular com aumento do comprimento e espessura das
paredes dentinárias. Pelo grande benefício proporcionado aos dentes com
necrose pulpar e rizogênese incompleta, esse tratamento apresenta boas
grandes perspectivas futuras.
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Acidentes de trabalho com exposição a material biológico no território hospitalar.
Grasiela Aparecida Coura Querobino Alvarenga; Heitor Cardoso de Brito;
Marileny Boechat Frauches Brandão (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: acidente de trabalho com exposição a material biológico
(ATMB); equipe de enfermagem; hospital.
Introdução: O hospital é um dos locais de maior ocorrência de acidente
de trabalho com exposição a material biológico (ATMB) por se tratar de
um território onde ocorrem atividades complexas e procedimentos invasivos. Destaca-se que neste território, a equipe da enfermagem é considerada a ocupação que mais é acometida por tais acidentes, devido à prática
de procedimentos diversificados, jornada de trabalho extensa e exposição
a diferentes riscos biológicos. Objetivo: Identificar na equipe da enfermagem, a categoria que mais é acometida por acidente de trabalho com exposição a material biológico no território hospitalar. Metodologia: Trata-se
de um estudo de revisão bibliográfica, realizado com artigos indexados
nas bases de dados LILACS (Centro Latino-americano e do Caribe de
informação em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library
Online). ATMB; equipe da enfermagem e hospital foram os descritores
utilizados. Seguindo os critérios de inclusão/exclusão, os artigos deveriam
estar disponíveis nas bases de dados acima, na íntegra, na língua portuguesa e publicados entre os anos de 2002 a 2018. Resultados: Na base
de dados SciELO foram encontrados 16 artigos relacionados aos descritores citados, sendo que 12 atendiam aos critérios de inclusão. Na consulta
ao LILACS, identificou-se um total de 10 artigos, destes, 07 já estavam
na base de dados SciELO. Assim para esta pesquisa foram analisados 15
artigos. Os resultados apontaram que as categorias auxiliar e técnico de
enfermagem foram as mais acometidas por ATMB no território hospitalar.
Estes profissionais desempenham atividades de assistência à pacientes em
geral, e estão expostos diariamente a agentes biológicos com significativo
potencial de risco para a saúde humana. Conclusão: Deve-se promover
treinamentos, capacitação, orientação e educação para estes profissionais
buscando minimizar ou eliminar os ATMB, bem como implementar políticas de segurança e saúde ocupacional.
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O uso da TCFC no diagnóstico e gerenciamento de insucessos endodônticos
Thaís da Silva Alves; Caroline Santos Pinto Coelho; Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda; Caroline Felipe Magalhães Girelli; Carolina Oliveira
de Lima (Orientadora)
Associação Brasileira de Odontologia - Governador Valadares
Palavras-chave: Tomografia computadorizada por Raios X, tratamento
do canal radicular; diagnóstico
Introdução: A radiografia periapical é uma ferramenta valiosa no tratamento endodôntico. No entanto, por possibilitar a visualização de imagens
bidimensionais de estruturas tridimensionais, podem ocorrer limitações
ou erros no diagnóstico do caso. A tomografia computadorizada de feixe
cônico (TCFC) tem sido utilizada na Endodontia tentando suprir as limitações da radiografia periapical, auxiliando na detecção do diâmetro real
das lesões periapicais, rompimento de corticais ósseas, presença de canais
radiculares não identificados pelo método radiográfico convencional e verificar a proximidade dos dentes com estruturas anatômicas nobres, como
o seio maxilar. Objetivo: Descrever um caso clínico onde a TCFC foi
utilizada como método diagnóstico para melhor gerenciamento de retratamento endodôntico do dente 17. Metodologia: o caso clínico apresenta
um relato de repetidos insucessos após tratamento endodôntico, sendo a
TCFC utilizada como método diagnóstico, para planejar e assim realizar
o retratamento endodôntico. Resultados: Após realização da TCFC, foi
possível observar com detalhe toda estrutura dentária, onde se observou
presença de um canal mesiopalatino que não havia sido manuseado anteriormente, lesão periapical com rompimento de cortical óssea associada à
raiz palatina e mesiovestibular, cone de guta percha além ápice no canal
distovestibular e espaços vazios nos canais radiculares. Em relação ao seio
maxilar, constatou-se a proximidade das raízes, sem sobreposição no assoalho do seio maxilar. Após analise da TCFC foi possível realizar o tratamento convencional, com trocas de medicação intracanal de hidróxido de
cálcio associado à água destilada para controle da infecção. Após trocas de
medicação foi realizada a obturação do dente 17 com a técnica termoplastificada. Conclusão: A TCFC é fundamental em casos mais complexos de
insucesso do tratamento endodôntico, principalmente em casos em que há
sobreposição de estruturas anatômicas que dificultam o planejamento e
execução do caso clinico.
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A participação das ectonucleotidases presentes em parasitos, na modulação da resposta imune.
Luana Dias Santiago, Thallison Artur Ribeiro Gomides (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: NTPDase, ectonucleotidase, resposta imune, parasitoses.
Introdução: As enzimas NTPDases, também conhecidas como ectonucleotidases, são capazes de hidrolisar nucleosídios, com a conversão de
ATP em adenosina. Esse mecanismo permite a liberação de moléculas responsáveis por controlar a inflamação, por meio da modulação da resposta imune em vários seres vivos. Objetivo: Demonstrar o envolvimento
das NTPDases na subversão da resposta imune frente à doenças parasitológicas como Leishmaniose, Esquistossome, Toxoplasmose e Doença
de Chagas. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica em que
foram utilizadas as bases de dados online LILACS, SciELO e PubMED.
Resultados: As ectonucleotidases são encontradas em diferentes tipos celulares, incluindo parasitos como Leishmania (L) braziliensis, Toxoplasma
gondii, Trypanosoma cruzi, Schistosoma mansoni. Essa enzimas podem
promover alterações na sinalização purinérgica do organismo e no processo de adesão e internalização de parasitos em células hospedeiras. Dessa
forma, a enzima exerce ações nas parasitoses que consiste em diferentes
mecanismos de interferência na resposta imune, como na Toxoplasmose
que com a expressão altamente ativa de NTPDase, com maior hidrólise
de ATP e ADP contribui para a sobrevida intracelular e a virulência do
T. gondii. Como também, em pesquisas observou-se que na Doença de
Chagas, o Trypanosoma cruzi, em sua forma tripomastigota apresentava
níveis 2,5 vezes maiores de atividade ecto-ATPásica quando comparados
com parasitas que não foram capazes de penetrar nas células. Na Leishmaniose observou-se redução de citocinas como IL-10, IL-12 e aumento
de TGF-β, consequentemente, as enzimas modelam as funções dos macrófagos, favorecendo a infecção. Além disso, trabalhos recente afirmam que
as NTPDases no S. mansoni reduz a concentração de ATP lítico e ADP,
reduzindo a agregação plaquetária, fato que contribui para o aumento da
sobrevivência do patógeno. Conclusão: Desse modo, as pesquisas que
se propõem a avaliar os efeitos das NTPDases na resposta imune frente à
parasitos se tornam fundamentais, a fim de contribuírem para a descoberta
de medidas de imunização, terapêuticas mais eficazes e profilaxias, além
de propor estratégias que evitem a evolução, a transmissão ou até mesmo
a manifestação das doenças parasitológicas. Apoio: FAPEMIG
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Ensino de filosofia: o uso do mito da caverna de Platão como estratégia didático-pedagógica do ensino de filosofia – resumo de um relato
de experiência
José Luciano Gabriel
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras-chave: ensino de filosofia; teoria-prática; Platão; mito da caverna.
Introdução: A dificuldade de gerar uma aprendizagem que proporcione
experiência de filosofia aos alunos é flagrante por vários motivos, entre os
quais se destacam o alto teor de abstração dos conteúdos filosóficos e os
preconceitos existentes com relação a tudo que envolve a filosofia. A disciplina de filosofia precisa conseguir fazer-se atraente e significativa para
surpreender os discentes e tornar-se significativa acadêmica e existencialmente em suas vidas. Objetivo: Demonstrar que um trabalho acadêmico
baseado no mito da caverna de Platão é instrumento didático-pedagógico
capaz de gerar aprendizagem filosófica. Metodologia: Relato de experiência de atividade realizada com base no mito da caverna de Platão aplicada
em turmas de primeiro período do curso de Direito. Resultados: O fundamento teórico da experiência considerou que estudo da filosofia deve
extrapolar o universo da aprendizagem meramente teórica dos conteúdos
filosóficos criados ao longo dos séculos. O estudioso da filosofia precisa
conseguir desenvolver uma atitude filosófica diante da vida; precisa adquirir capacidade para instrumentalizar o conhecimento teórico em prol
de uma leitura sempre nova e autônoma das diversas realidades que o
desafiam. A disciplina que cuida do ensino de filosofia deve desenvolver
estratégias que levem, portanto, à necessária associação entre teoria e prática. Assim, entre outros, destacam-se dois resultados: 1) apresentações
muito criativas por parte dos grupos; 2) textos que relacionam o mito da
caverna com aspectos da realidade cotidiana suficientemente consistentes
para acadêmicos de primeiro período de graduação. Conclusão: conclui
da experiência relatada que é possível promover, na disciplina de filosofia,
uma integração eficiente entre o conhecimento teórico de filosofia e uma
atitude filosófica prática diante da vida, promovendo aprendizagem significativa e autônoma.
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Proliferação de células-tronco de polpa dental com o uso de laser de
baixa potência: estudo in vitro
Lucas Lenyn Vieira Chaves, Patrícia Yane Oliveira, Carolina Oliveira de
Lima, Caroline Felipe Magalhães Girelli, Mariane Floriano Lopes Santos
Lacerda (orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares.
Palavras-chaves: Células-tronco, Polpa, Laser.
Introdução: Na área da Odontologia, uma importante fonte de células
tronco (CT) é a polpa dentária, sendo esta a primeira CT de tecido dentário isolada na região bucal. Posteriormente mais três tipos de populações
de CT mesenquimais foram isoladas e caracterizadas: as células provenientes de dentes decíduos esfoliados, do ligamento periodontal e as células oriundas da papila apical. Identificaram ainda, uma quinta população,
classificadas como células precurssoras do folículo dentário. Recentemente, foi demonstrado que o laser aumenta a proliferação de células-tronco
mesenquimais e de células cardíacas, além de aumentar o processo de cicatrização e a síntese de colágeno. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a possibilidade de se elevar a viabilidade de células-tronco
derivadas da polpa dental e a proliferação celular em culturas irradiadas
ou não (grupo controle) com laser de baixa intensidade. Metodologia:
Cultivo e aplicação do laser de baixa potência sobre as células-tronco de
polpa dental. Avaliação da proliferação e da viabilidade celular através do
ensaio de redução do MTT. Avaliação da viabilidade celular através do
ensaio Trypan Blue. Análise estatística. Resultados: Através do MTT, foi
possível observar que a menor dose de laser (0,5J /cm2) em aplicações as
0 e 48 horas obteve as melhores taxas de proliferação comparada a todos
os outros grupos. Além disso, o laser de baixa intensidade não influenciou
estatísticamente na diferenciação osteogênica e na viabilidade celular após
a coloração com o vermelho de alizarina e o teste Trypan Blue no melhor
parâmetro encontrato pelo MTT (0,5J/cm2). Conclusão: Com base na análise dos resultados e considerando os parâmetros utilizados, pode-se observar que as irradiações com laser de baixa intensidade potencializaram a
proliferação de células-tronco de polpa dentária. Finalmente, mais estudos
estudos devem ser realizados a fim de melhor definir os parâmetros para
as aplicações de células-tronco.
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Suplementação hiperproteica atenua o dano muscular após competição simulada de mountain bike olímpico de cross-country: um estudo de caso-controle.
Alex Sandro Seccato, Andreia Cristiane C Queiroz; Ciro Brito.
Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chaves: mountain bike; proteína de soro do leite; carboidrato;
suplementação; recuperação.
Introdução - O mountain bike olímpico de cross-country (XCO) causa
dano muscular com altas demandas metabólicas. Nesse sentido, estratégias nutricionais são elaboradas com o objetivo de reduzir os efeitos adversos de atividades extenuantes e acelerar a recuperação muscular. Objetivo: Investigar o efeito da suplementação hiperproteíca (HI-PRO - 70%
proteína e 30% de carboidratos) e suplementação hiperglicídica (HI-CHO
- 70% de carboidratos e 30% de proteínas) no dano muscular, hemoglobina, resposta imune, dor percebida e recuperação pós-prova simulada de
XCO. Métodologia: Foram avaliados 10 atletas amadores (38 ± 9,6 anos)
pré-pós e 24 horas pós-teste. Resultados: Os principais resultados indicaram que, em comparação ao pre teste, os atletas apresentaram leucocitose
pós-teste (p≤0,001; 14,7 ± 6,1 e 13,6 ± 5,6 x103 celulas; para HI-PRO e
HI-CHO respectivamente) e neutropenia (p≤0,001; 11,9 ± 5, 2 e 10,7 ± 4,9
celulas x 103; para HI-PRO e HI-CHO, respectivamente), mas recuperado 24 horas após (Leucócitos: 6,9 ± 1,4 e 7,1 ± 1,4 células x103; HI-PRO
e HI-CHO respectivamente, neutrófilos: 3,6 ± 1,2 e 3,9 ± 1,1 células x103;
para HI-PRO e HI-CHO respectivamente) sem diferença entre condições
(p = 0,808 e p = 0,531; para leucócitos e neutrófilos respectivamente). Resultado semelhante foi observado para dor percebida e recuperação, onde
a condição não interferiu nessas variáveis entre os momentos de mensuração (p = 0,245 e p = 0,491; para dor e recuperação, respectivamente). Houve um efeito de interação para o lactato desidrogenase, onde o
HI-PRO apresentou menor concentração sérica de 24 h pós-pesquisa em
comparação ao HI-CHO (p = 0,039; 181,3 ± 21,9 e 201,0 ± 10,4 UI / L;
para HI-PRO e HI-CHO, respectivamente). Conclusão: A suplementação
com HI-PRO resulta em melhor recuperação ao dano muscular. Os atletas
devem avaliar o custo-benefício da escolha do nutrientes a serem ingeridos imediatamente após o treinamento ou competição.
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Patologias correlacionadas ao índice de absorção de água
Claudio Jhonnathan Ribeiro Silva, Breno Lisboa Freitas, Gabrielle Lopes
Silva, Mayse Lúcia Florentino Rozete, Clarice Venâncio (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: construções, materiais, patologias, tijolo
Introdução: Na atualidade há uma grande demanda de alvenaria na construção civil e por esse fato, é importante fazer um estudo de materiais
como, por exemplo, os cerâmicos para certificar a compatibilidade de uso
buscando resultados com a finalidade de melhorar as construções. Utilizar
produtos em condições estabelecidas pela norma, não só reduz o consumo
de materiais, mas também o desperdício e oferece melhorias para o meio
ambiente, saúde e bem estar da população. Mesmo que os tijolos cerâmicos apresentem elevada resistência e atendem aos requisitos especificados
pela norma técnica, é essencial que a absorção de água (AA) permaneça
nos limites por ela estabelecidos, visto que se não estiver de acordo, pode
ocasionar na perda de vida útil do material em casos de exposição ao tempo e diminuindo na resistência à compressão em paredes de alvenaria, gerando consequências patológicas como porosidade e fissuração. Objetivo:
Verificar no laboratório (CTCI - Laboratório de Materiais de Construção
Civil) o índice de absorção do lote com 13 amostras de tijolos maciços
vindo do Soul Rock Material de Construção - Espírito Santo (ES), de acordo com a NBR 15270-2:2017 para justificar a aprovação em construções
com bases nos resultados. Metodologia: Foram realizados 13 ensaios e
efetuadas análises em laboratório que comprovou o índice de absorção em
cada amostra do lote adquirido com 13 tijolos. Resultados: Com base nos
ensaios, o lote com 13 amostras de tijolos conteve uma média de 10,23%
de absorção de água, sendo assim, aprovado no requisito índice de absorção, de acordo com a porcentagem coerente a NBR 15270-2:2017 que
refere de 8 a 25%, visando poder ser utilizado em construções civis sem a
ocorrência de patologias. Conclusão: Portanto, pode-se concluir que é de
extrema importância verificar e executar ensaios do lote de tijolos a serem
comprados para obras com a intenção de analisar se estão todos conforme
as normas técnicas, com a finalidade de não decorrer patologias futuras.
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Patologias correlacionadas ao ensaio de compressão
Claudio Jhonnathan, Ana Carolina Campos, João Pedro Bittencourt, Clarice Venâncio (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras- Chave: tijolos, alvenaria, ensaios
Introdução: Os tijolos, ou tijolinhos, como são conhecidos, são um dos
componentes básicos de qualquer construção de alvenaria, seja ela de
vedação ou estrutural, no qual se destacam pela sua durabilidade e pela
facilidade de sua fabricação. Os produtos desenvolvidos pelas empresas
devem atender as exigências de características geométricas, físicas e mecânica estabelecidas pela norma, tais como: dimensões efetivas, nível de
absorção da água e resistência à ruptura, de modo a não prejudicar as necessidades do cliente final. Para os tijolos e blocos cerâmicos as normas
regulamentadas pela ABNT são: NBR-15270-1- “Parte 1: Requisitos”;
NBR-15270-2- “Parte 2: Métodos de ensaios”. A NBR 15270, de modo
geral, regulamenta os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos que
devem ser analisados e exigidos pelas lojas de material de construção e
canteiros de obra a fim de garantir a qualidade do produto oferecido. Objetivo: Determinar a qualidade dos tijolos para o uso, atendendo a NBR
12570, realizando-se 8 ensaios, sendo eles: dimensional, desvio em relação ao esquadro, determinação da área bruta, determinação da área líquida, absorção de água, resistência à compressão, determinação do índice de
absorção inicial e eflorescência, os resultados extraídos e o atendimento à
norma resultam em que o produto está apto para utilização. Metodologia:
Realizou-se os ensaios no laboratório de materiais de construção da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, para o manuseou, recebimento
das amostras, e para orientação foi utilizado a NBR 15270. Para a realização dos ensaios foi utilizado paquímetro, régua metálica, balança, esquadro, estufa e máquina de compressão. Resultados: A partir dos resultados
obtidos no ensaio de compressão pode-se perceber que das 13 amostras
apenas uma não obteve resultado satisfatório, concluindo-se que o lote
pode ser aceito e está apto para a utilização, as características mecânicas
e físicas foram atendidas. Conclusão: O ensaio de compressão verifica a
capacidade de carga que os tijolos cerâmicos suportam e determinam se
as amostras oferecem resistência mecânica adequada, simulando a pressão
exercida pelo peso da construção sobre os tijolos. Portanto, pode-se concluir a importância do ensaio de determinação da resistência à compressão
para o atendimento dos parâmetros.
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Remição de pena como incentivo à leitura para a população carcerária no Brasil
Júlia Nascimento Paizante Siqueira
Palavras-Chaves: remição, leitura, população, carcerária
Introdução: A partir do ano de 2011 foi aplicada a Lei número 12.433
acerca da remição de pena, acrescentada como os artigos 126 aos 130 da
Lei 7.210 de execução penal. Tais artigos abordam as variáveis formas em
que o condenado pode remir, ou seja, reduzir, sua pena. Este estudo abordará os tipos de remição previstos em lei assim como a recomendada pelo
CNJ. Objetivos: Descrever as variáveis formas de reduzir a pena a partir
a referida legislação; Enfatizar a remição de pena por leitura recomendado
pelo CNJ a partir de 2013; Analisar a abrangência da remição por leitura
em relação a população carcerária. Metodologia: Este estudo será realizado a partir de uma revisão bibliográfica de artigos científicos e estudo
da legislação acerca do tema. Resultado: Criada em 1984, a Lei 7.210
sobre execução penal sofreu uma alteração em 2011 com a chegada da Lei
12.433, abordando temas como a remição de pena. Assim como previsto
no caput do artigo 126 da Lei 7.210, a remição de pena pode se dar a partir
do trabalho ou do estudo. A contagem de tempo está expressa no parágrafo primeiro do mesmo artigo, sendo reduzido um dia de pena para três
dias de trabalho ou um dia de pena para cada doze horas estudando em no
mínimo três dias. Em 2013 foi publicada pelo CNJ a recomendação n° 44,
possuindo em seu inciso V uma especificação quanto a leitura do condenado, onde o mesmo pode reduzir até quatro dias de pena lendo um livro e ao
final redigindo um relatório a fim de ser avaliado. Tal recomendação passou a estimular a remição por leitura a um nível nacional, sendo aplicada
em diversos estados como Tocantins, Goiás, Santa Catarina, Paraná e São
Paulo. Vale lembrar que mesmo quando aplicada a todos, a remição por
leitura não abrange a completa população carcerária pelo fato de que mais
de 60% dos presos nem sequer terminaram o ensino fundamental. Isso é
um empecilho considerando que os requisitos para a remição da pena é,
além da leitura, sua interpretação e produção de resumo ou relatório sobre
a mesma. Conclusão: A partir do estudo feito e da análise, conclui-se que
mesmo havendo mudanças de remição de pena que beneficiam a população carcerária, há limitações, sendo estas referentes tanto a estrutura dos
presídios, por conta da base literária necessária nas bibliotecas, como no
perfil dos presos, por conta do nível de escolaridade, necessitando assim
uma professora de literatura para a instrução. Conclui-se ainda que mesmo
que aplicada em todo o Brasil, a remição de pena por leitura não beneficiaria 100% da população carcerária, abrangendo apenas aqueles que já
possuem domínio da leitura e a capacidade da análise e redação.
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Artes marciais mistas: efeito da idade na intensidade e nas ações motoras dos combates.
Diego Alves dos Santos; Andréia Cristiane Carrenho Queiroz; Pedro Henrique Berbert de Carvalho; Ciro José Brito; Bianca Miarka (orientadora).
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: performance, lutas, envelhecimento
Introdução: Uma característica do processo de envelhecimento é o declínio da capacidade funcional, em contrapartida, a prática contextual no
MMA possibilita a criação de diferentes estratégias de combate e, talvez,
possa modificar com o processo de envelhecimento. Objetivo: Investigar
o efeito da idade sob a intensidade e ações motoras em lutadores profissionais de MMA. Metodologia: A amostra foi composta por 845 rounds
em combates profissionais de UFC realizados por 45 lutadores (homens ≥
34 anos) e divididos em dois momentos: no início da carreira profissional
(M1: 34 a 44 anos) e após 10 anos (M2: ≥ 45 anos). As ações técnico-táticas e as mudanças espaço-temporais foram observadas de acordo com
a frequência de ações e da análise de tempo-movimento, separada em fase
de alta intensidade (momento de contato) e baixa intensidade (sem contato). As variáveis foram testadas pelos testes para dados não paramétricos Wilcoxon e correlação de Spearman e através da análise de regressão,
p≤0,05. Resultados: Com o avançar da idade ocorreu diferenças significativas de forma negativa em relação às ações motoras: total de ataques de
percussão pontuados [M1: 22(13;34) > M2: 18(10;32)], total de tentativas
de ataques de percussão [M1: 41(25;62) > M2: 35(21;48)], tentativas de
ataques isolados na cabeça [M1: 19(9;35) > M2: 17(9;28)], tentativas de
ataques isolados de percussão no ombro/tronco [M1: 2(0;5) > M2: 1(0;3)]
e tentativas de projeções [M1: 1(0;2) > M2: 1(0;2)]. A análise de regressão
mostrou aumento na probabilidade de ocorrência de ataques na cabeça
com pontuação, projeções e submissões com o aumento da idade. Conclusão: Os atletas de MMA sofrem influência do processo de envelhecimento
e se comportam diminuindo as tentativas de frequência dos golpes, porém
se tornam mais efetivos durante as lutas devido à experiência adquirida
através desse processo. Estes resultados podem orientar novos treinamentos táticos de acordo com a idade e o tempo de preparação para as competições.
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Avaliação da qualidade dos pavimentos intertravados Samara da Silva
Ferreira, Gabriel Lopes Temponi, Caio César Ferreira, Rulliam de Oliveira Vidigal (Orientador)
Palavras-Chave: qualidade; análise; blocos
Introdução: Os pavimentos intertravados são peças feitas de concreto,
que são assentadas sobre uma camada de areia e travadas entre si, através
da contenção lateral. O intertravamento tem a capacidade de fazer com
que as peças não se desloquem. A análise tem por finalidade, estudar
as características dos blocos de pavimento intertravado de determinado
fabricante do município de Governador Valadares. A qualidade dos blocos
será comprovada considerando o padrão exigido pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas. Objetivo: Verificar a qualidade dos blocos, submetendo-os aos ensaios exigidos na NBR 9781:2013. Metodologia: Para a
obtenção dos resultados, foram realizados ensaios no Laboratório de Materiais de Construção Civil da Universidade Vale do Rio Doce. Resultados
e discussões: Os blocos foram reprovados na análise dimensional, pois
apresentaram medidas fora do padrão estabelecido pela NBR 9781:2013 e
também nos ensaios de determinação da absorção de água e resistência característica à compressão exigidos pela mesma. A qualidade desejada numa
obra certamente é comprometida pelo aproveitamento de peças que não
alcançam a resistência mínima ou estejam quebradas, resultando abrasão
das peças, rachaduras e peças soltas. O alinhamento é comprometido pela
variação dimensional, gerando juntas com grandes espessuras. Consequentemente, as peças podem se destacar prejudicando a estética das construções.
Conclusão: Como foi observado, os blocos estavam em inconformidade
com a norma. Recomenda-se que o responsável pela aceitação e utilização
do produto na obra sempre realize os ensaios para confirmar os dados informados pelo fabricante, caso contrário, o mesmo responderá pelos danos.
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Análise da qualidade dos pavimentos intertravados de concreto
Samara da Silva Ferreira, Gustavo Luis Rodrigues Batista, Laryssa Pinheiro dos Reis Nicodemos, Gabriel Dutra de Souza, Rulliam de Oliveira
Vidigal (Orientador)
Palavras-chave: durabilidade, qualidade, pavimento intertravado.
Introdução: Usado em obras viárias, calçadas, pisos industriais, e
diversas outras aplicações, o pavimento intertravado vem cada vez
mais sendo utilizado pelos engenheiros pelas diversas vantagens que
proporciona. São peças feita de concreto que possuem a capacidade de
intertravar entre si, através de contenção lateral, impedindo que eles se
desloquem. Tem boa durabilidade, fácil aplicação e troca, uso imediato,
tem boa capacidade de escoamento, variedade de cores e formatos, possui
superfície antiderrapante, além de poder ser reaproveitado. Objetivo: Verificar e analisar processo de fabricação, resistência, taxa de absorção de
água, aparência, dimensões, para fins de controle de qualidade dos blocos
de concretos fabricados em Governador Valadares. Metodologia: Resultados obtidos através de testes realizados no laboratório de construção civil
da Universidade Vale do Rio Doce. Resultados: Os blocos de concreto
foram reprovados em todos os ensaios laboratoriais realizados. As informações do fornecedor sobre o produto e que assegurava sua qualidade não
coincidem com os resultados dos ensaios, sendo um indicativo de material
de má qualidade e desconforme. Conclusão: Observou-se que a produção dos blocos de concreto não atingiu o padrão de qualidade necessária
para uso em obra. Conclui-se que o controle de qualidade deve perpassar
pela matéria-prima, durante o processo de produção e no produto final,
assegurando sua aplicabilidade conforme preconiza as normas da ABNT.
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O controle social na administração pública como uma forma de exercício da cidadania no Brasil
Iasminne Rodrigues Pereira; Denise Alves Rodrigues; Milena Christina
Martins Vidal; Victor Ceccato Penha; Fabiano Batista Correa (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Controle da Administração Pública; Controle Social;
Fiscalização; Cidadania
Introdução: Na acepção da Sociologia, o controle social pode ser definido como uma forma do Estado regular e controlar a sociedade, seja
a partir de mecanismos jurídicos, políticos, ou por processos culturais e
educacionais. Contudo, no contexto do Direito Administrativo, o controle
social sobreveio dos anseios da sociedade civil, a partir do exercício de fiscalização e monitoramento da atuação do Estado Democrático. Objetivo:
O presente trabalho visa salientar a relevância do controle social na contemporaneidade e citar suas principais ferramentas de fiscalização na Administração Pública, especificamente, o orçamento participativo. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que teve como aporte teórico
as doutrinas da área jurídica tais como Carvalho Filho (2018), Di Pietro
(2015), Marinela (2015), além da consulta à legislação pátria. Resultados:
No Brasil, há diversas ferramentas de controle social, como os conselhos
de política pública, observatório social, audiência pública, ouvidoria e a
ação popular. Nessa perspectiva, através de reuniões entre o poder público
e os cidadãos, o orçamento participativo visa a elaboração de propostas
orçamentárias e formas de planejamento dos recursos públicos em prol
dos interesses da coletividade. Conclusão: Desse modo, o controle social
é um instrumento imprescindível e ultrapassa o mero exercício de fiscalização dos superávits e déficits públicos, já que a partir do momento que o
cidadão assume uma postura política consciente e voltada para o gerenciamento dos recursos públicos, estará exercendo o seu direito participativo.
Consequentemente, tomará para si uma postura de cidadania ativa, o que
contribui de forma significativa para retroalimentar o seu poder de atuação
junto ao Estado, sobretudo, o desenvolvimento deste.
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Atributos do bloco cerâmico de vedação.
Marcos Vinicius dos Reis, Lucas Braga Oliveira, Lucas Lomeu Gomes,
Marco Guimarães Duarte Bomtempo de Lima.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Bloco cerâmico de vedação, atributos, canteiro de obra,
patologias.
Introdução: A utilização dos blocos cerâmicos de vedação se difundiu
nos canteiros de obras do Brasil e do mundo, tal disseminação se dá devido sua vasta gama de atributos, como excelente isolante térmico, acústico, com alta resistência a chamas, pouca manutenção, alta durabilidade,
fácil qualificação de mão de obra para seu assentamento, boa aderência
às argamassas e colas que permite seu uso em vários tipos de revestimento, além de ser de fácil fabricação, armazenagem e transporte. Sendo
a fissura o tipo de patologia que se encontrada com maior frequência
nas paredes de alvenaria de blocos de vedação em estruturas de concreto
armado, sendo amplo os motivos de sua causa. Objetivo: Observar as
características dos blocos cerâmicos de vedação, e suas contribuições as
edificações. Metodologia: Estudo de pesquisa bibliográfica, livros, periódicos, revistas e ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas.
NBR 15270-1. Resultados: Os blocos cerâmicos de vedação estão vulneráveis há vários fatores que podem acarretar patologias, causadas pela
própria estrutura, projeto ou execução, tanto quanto fatores químicos,
físicos ou biológicos, assim como o próprio intemperismo. Conclusão:
Conclui-se que o bloco cerâmico de vedação é um excelente insumo, devido diversidade de propriedades qualitativas, sua fácil fabricação e seu
baixo custo, o tornando competitivo e de grande aceitação no mercado.
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Mortalidade materna no estado de Minas Gerais como consequência
do uso abusivo de álcool e outras drogas, avaliação durante o período de 2012 a 2016.
Marisa Pinto Coelho, Ludmila Lopes Lima, Mariana Gomes Torres, Samara Alves Avanzi, Leonardo Oliveira Leão Silva (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chave: Mortalidade, óbitos maternos, saúde mental.
Introdução: O uso abusivo de substâncias psicoativas é considerado um
sério problema de saúde pública, causando um impacto significativo na
sociedade e acarretando sérios problemas psicológicos e, de saúde física
podendo levar ao óbito. Objetivo: Analisar o número de óbitos maternos
obstétricos por complicações devido à transtornos mentais e comportamentais no Estado de Minas Gerais, Brasil nos anos de 2012 a 2016. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo utilizando todas as declarações de óbitos com a menção de transtornos mentais e comportamentais
e que em suas linhas estivesse em qualquer parte dos códigos entre F00
e F99. Em uma amostra de 647 óbitos decorrentes de causas obstétricas,
foram selecionadas apenas aquelas que apresentaram como complicações
decorrentes de transtornos mentais e comportamentais no total 22 mulheres. Além da variável relacionada às causas de óbitos básicas e associada,
foram verificadas as variáveis faixa etária, escolaridade e estado civil. Para
manipulação, tabulação e análise dos dados foram utilizados os softwares Open Source, PostgresSQL e R. Resultado: Verificou-se que dentre
os óbitos maternos, quando se avalia os transtornos mentais e comportamentais, existe uma predominância de complicações por uso e abuso de
álcool e fumo. Foram registrados 22 (3,4%) óbitos por causas obstétricas
envolvendo o uso abusivo do álcool e outras drogas. A maioria das (50%)
das mulheres se encontravam na faixa dos 30 a 39 anos. Em relação à
escolaridade, grande parte (36%) frequentaram a escola entre 4 a 7 anos e
eram solteiras (36%), uma pequena parcela era casadas (22,7%). Conclusão: A maior parte estava na faixa etária dos 30 a 39 anos, eram solteiras e
apresentavam baixa escolaridade. Pode-se concluir que é possível pensar
e propor formas de construção de estratégias de promoção da saúde bem
como fortalecer a implementação de políticas públicas levando em consideração os indicadores de qualidade de vida (renda, educação e saúde).
Apoio: CAPES
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Entendimento das configurações familiares: um olhar sobre o Estado
da Arte
Samara Alves Avanzi, Carlos Alberto Dias, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria Campos, Suely Maria Rodrigues
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Família. Configurações familiares. Conceito de família.
Introdução: Quando se fala de família, por mais que se tem ampliado os
conceitos e as suas configurações, geralmente a ideia ainda está associada à imagem de pai, mãe e filhos. Esse modelo de família tem se tornado uma realidade cada vez menor, devido as mudanças socais, culturais,
econômicas e políticas. Objetivo: Identificar as diversas configurações
de família descritos na literatura. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica do Estado da Arte, a base de dado eletrônica utilizada para
a realização da busca foi o Portal Periódicos Capes. Os unitermos pesquisados foram: família tradicional; família moderna; família nuclear; família homoparental; família consanguínea; família heteronormativo; família
reconstituída; família monoparental; família uniparental; família alargada;
arranjos familiares e configurações familiares. Foram incluídos artigos
publicados no idioma português entre os anos de 2007 e 2018, texto completo relacionados diretamente com o tema e, sem restrições ao método,
tipo de estudo, amostra, instrumentos ou arcabouço teórico. Foram excluídos monografias, dissertações; livros; teses; capítulos; resumos; anais
de congressos; cartas e editoriais e resenhas. Resultados: Foram identificados 11.635 artigos, sendo selecionados 40 artigos para a fase de leitura
exploratória e, após a releitura destes, foram utilizados 13 artigos para a
escrita deste trabalho. As configurações familiares que mais apareceu na
literatura foi, família nuclear, monoparental e homoafetiva. Conclusão: O
levantamento de estudos sobre configurações familiares permitiu identificar as principais produções científicas nesse campo. As pesquisas sobre
família vêm se destacando a partir da década de 70 em função das grandes
modificações que esta vem sofrendo nos últimos anos. As configurações
familiares mostram a diversidade em vários aspectos, seja em relação a
renda dos membros, número de pessoas, organização e nas atividades que
cada um exerce no núcleo familiar. Apoio: CAPES
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Mortalidade materna por causas obstétricas: uma análise comparativa entre os anos 2012 e 2016
Marisa Pinto Coelho, Ludmila Lopes Lima, Mariana Gomes Torres, Samara Alves Avanzi, Leonardo Oliveira Leão Silva (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: mortalidade, gestantes, CID 10.
Introdução: A redução da mortalidade materna no Brasil é ainda um desafio para os serviços de saúde, sendo considerada uma grave violação dos
direitos humanos das mulheres, situação essa, que poderia ser evitável em
92% dos casos e por ocorrer principalmente nos países em desenvolvimento. Objetivo: Objetiva-se neste estudo analisar a evolução da mortalidade
materna no Estado de Minas Gerais, Brasil, comparando os índices do ano
de 2012 e 2016. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo dos óbitos
por causas obstétricas no Estado de Minas Gerais, no período de 2012 e
2016, através de dados públicos no Sistema de Informação de Mortalidade
(SIM). Foi selecionada uma amostra de 238 Declarações de Óbitos, conforme Código Internacional de Doenças (CID 10). Além da variável relacionada às causas de óbitos, básicas e associadas, foram verificadas as variáveis faixa etária, escolaridade, estado civil e raça/cor. Para manipulação
e análise dos dados foram utilizados os software PostgreSQL® (https://
www.postgresql.org) e R® (https://www.r-project.org) Resultados: Os
resultados apontam que em 2012 ocorreram 113 óbitos, sendo que destes,
2% estavam relacionados às causas obstétricas, com preponderância dos
CIDs O903 (cardiomiopatia no puerpério), O469 (hemorragia anteparto,
não especificada), O721 (outras hemorragias do pós-parto imediato). Em
relação a 2016 foram identificados 125 óbitos, sendo que destes, 10% estavam relacionados às causas obstétricas com preponderância dos CIDs
O141 (pré-eclâmpsia grave), A419 (septicemia não especificada), R688
(outros sintomas e sinais gerais especificados). Conclusão: Os óbitos envolvendo causas obstétricas ocorreram com maior frequência no ano de
2012, sendo que em 2016 ocorrem mais óbitos por outras causas mortis.
Apoio: CAPES.
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Bebês-medicamentos: conflitos éticos na seleção e no descarte de embriões
Kessia Priscila Miranda Ramos; Marco Túlio Pires de Oliveira; Kalline
Gonçalves Eler (Orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares
Palavras-chave: DGPI, melhoramento genético, bebês-medicamento
Introdução: O Diagnóstico Genético Pré-Implantação (DGPI), é uma ferramenta que permite “a seleção de embriões saudáveis obtidos através de
programas de fertilização in vitro antes de estes serem transferidos para
um útero materno” (WOLFF, 2009). O que aparenta ser uma ferramenta perfeita, demanda desconfiança. O melhoramento genético possibilita
a exclusão de determinadas enfermidades ou seleção de características
específicas. A partir dessa técnica, é possível a realização dos chamados
“bebês-medicamento”, desenhados em laboratórios com o propósito de
servir a um irmão debilitado com o transplante de células-tronco. Para
além da discussão ética a respeito da seleção de embriões, é importante
colocar em pauta o alto índice de descartes de embriões não utilizados.
Ou seja, embriões não selecionados, quando não utilizados em pesquisas
ou congelados para uma futura utilização, serão descartados. A partir da
noção de vulnerabilidade e necessidade de proteção do embrião, defende que não se deve esperar a ocorrência de danos severos para empregar medidas. Dessa forma, preconiza o chamado princípio da precaução.
Metodologia: A partir do conceito axiológico de pessoa, sustentado por
autores substancialistas, propõe uma crítica à linha entre o afastamento de
doenças e o mero aperfeiçoamento genético. Linhas metodológicas do tipo
jurídico-compreensiva e jurídico-positivo e estudo comparativo a fim de
verificar como a temática tem sido tratada nacionalmente. Resultados: As
atividades desenvolvidas com esses seres devem tomar como fundamento
um suposto consentimento a fim de evitar sua redução à condição de objeto. Os atos de intervenção na vida pré-natal têm que ser reconduzidos a
uma realidade comunicativa e não instrumental. Conclusão: A simples
disponibilidade de uma tecnologia não legitima todas as suas formas de
utilização, antes devem ser cuidadosamente avaliadas para que não haja
violação de direitos fundamentais das gerações atuais e vindouras.
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Efeito do Pilates no equilíbrio de mulheres idosas avaliadas pelo
time-up-and-go: uma meta-análise
Ilha Gonçalves Fernandes, Matheus Lima Oliveira, Érica Cesário Defilipo, Bianca Miarka, Andréia Cristiane Carrenho Queiroz (orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares
Palavras-Chave: exercício físico, estabilidade, envelhecimento
Introdução: O envelhecimento acarreta prejuízos no equilíbrio, predispondo o idoso a queda. Mulheres idosas caem mais do que homens idosos.
O método Pilates é uma técnica frequentemente indicada para melhora
do equilíbrio. E o Time Up---and---Go (TUG) é um teste rápido e fácil
comumente utilizado para avaliação do equilíbrio dinâmico e capacidade
funcional. Objetivo: Realizar uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados que investigaram o efeito do método Pilates no equilíbrio, avaliado pelo TUG, em mulheres idosas. Metodologia: Foi realizada busca
nos bancos de dados, Pubmed, Scielo, Medline, Pedro, Chocrane, com os
termos “Pilates” AND “balance” AND “aged”, no período de 11 à 25 de
Maio de 2018. Foram encontrados 53 ensaios clínicos randomizado. Critérios de exclusão: duplicidade (10), não utilizaram o TUG (12), incluíram
indivíduos < 60 anos (23) e homens (4). Por fim, 4 artigos foram elegíveis.
A análise estatística foi feita com o Comprehensive Meta-Analysis (versão 3.0), utilizando valores de média, desvio padrão, tamanho da amostra
e p-valor. As análises foram realizadas comparando as médias pelo g de
Hedges, adotamos intervalo de confiança em 95% e calculamos a heterogeneidade da amostra. Resultados: Comparando os resultados pós-intervenção entre o grupo Pilates e o grupo Controle, foi encontrado o valor
de -2,093 de Std dif in means, com valores mínimo e máximo de -2,455
e 1,731 respectivamente, considerando 95% do intervalo de confiança e
valor de p<0,0001. No entanto, o valor de Q foi de 66,946 demonstrando
grande heterogeneidade entre os estudos. Conclusão: A literatura atual
sugere que o Pilates é eficaz em melhorar equilíbrio em mulheres idosas.
No entanto, são necessários mais estudo clínicos randomizados de alta
qualidade a respeito desse tema. Além disso, os resultados dessa meta-análise sugerem que o TUG é útil para detectar as melhoras no equilíbrio
dinâmico e capacidade funcional de idosas submetidas a intervenções para
melhora do equilíbrio. Apoio: UFJF; FAPEMIG; CNPq; MEC.
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Análise da distribuição das tensões no osso periimplantar e nos componentes protéticos
Rosália Moreira Barros, Cacilda Cunha Ferraz, Fábio Cunha Ferraz, Bruno Salles Sotto-Maior (orientador)
Faculdade de Medicina e Odontologia São Leopoldo Mandic
Palavras-chave: componentes protéticos, método de elementos finitos,
tensão
Introdução: Os implantes osseointegrados tem se tornado uma alternativa
frequente e viável para restaurar as funções mastigatórias e estéticas em
pacientes parcial ou totalmente desdentados, com elevado grau de previsibilidade terapêutica. Objetivo: Avaliar comparativamente, por meio
do método dos elementos finitos tridimensional, a distribuição de tensões
nos tecidos de suporte nos componentes do sistema protético variando-se
diferentes configurações, em uma prótese unitária num incisivo central
superior. Metodologia:A partir de uma tomografia computadorizada da
maxila de voluntário e disponível para pesquisa acadêmica foi construído
os modelos geométricos tridimensional, representando a região do incisivo central superior. A geração dos 03 modelos realizou-se no programa
tipo CADSolidworks 2017: M1-intermediário RC pilar cimentável 0°,
M2-intermediário Variobase® reto, M3- intermediário RC anatomic IPS
reto. Todos foram restaurados com coroas de cerâmica vítrea de dissilicato
de lítio e cimentadas sobre os pilares. Para análise mecânica, foi utilizado o software de simulação Ansys Workbench V17.2 e foi aplicada uma
carga mastigatória oblíqua de 100N, com 133° em relação ao longo eixo
da coroa. Utilizou-se como critério de análise de tensões, a tensão principal máxima e mínima. Resultados: As simulações estão sendo realizadas.
Conclusão: Espera-se que esse trabalho possa contribuir para o entendimento da distribuição de tensões nos tecidos de suporte e nos componentes do sistema protético, bem como melhores condições mastigatórias e
estéticas aos pacientes.
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Perfil antropométrico de participantes de feiras de saúde em Governador Valadares - MG
Andressa Oliveira Silva Pimenta, Matheus Gonçalves da Silva, Sabrina
Stéfany da Silva Souza, Clarice Lima Alvares da Silva, Andréia Cristiane
Carrenho Queiroz (Orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares MG
Palavras-Chave: antropometria, risco cardiovascular, sobrepeso
Introdução: A antropometria vem sendo amplamente utilizada para descrever o estado de saúde, nutricional e avaliar os riscos cardiovasculares
através de medidas de peso, estatura e circunferência de cintura. Sendo
um método não invasivo e de baixo custo. Objetivo: Caracterizar o perfil
antropométrico de adultos e idosos participantes de Feiras de Saúde em
Governador Valadares – MG (GV). Metodologia: O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética da UFJF. Foram realizadas feiras de saúde pelo NEPI
em diversos locais em GV durante o primeiro semestre de 2018. Foram
analisados 237 indivíduos adultos/idosos (47,2±17,5anos; 54,4% mulheres) que responderam um questionário que continham perguntas sobre:
características gerais e presença de doenças cardiometabólicas. Além disso, os indivíduos se submeteram às medidas de circunferência de cintura
(CC), peso e altura, para o cálculo do índice de massa corporal (IMC).
Posteriormente os indivíduos foram divididos em três grupos distintos de
acordo com a idade. Resultados: Os 87 adultos jovens (20 a 39 anos)
apresentaram média de peso (68,3±17,6kg), altura (165,5±8,4cm), IMC
(24,9±6,1kg/m²) e CC (84,1±15,0cm), sendo que 40,2% apresentaram
sobrepeso/obesidade e 20,7% apresentaram risco de cintura muito
aumentado. O grupo com os 91 adultos (40 a 59 anos) apresentaram média
de peso (74,5±13,4kg), altura (162,6±9,1cm), IMC (28,2±4,4kg/m²) e
CC (94,4±13,2cm), sendo que 73,6% apresentaram sobrepeso/obesidade
e 46,2% apresentaram risco de cintura muito aumentado. O grupo de
59 idosos apresentou peso (67,7±11,9kg), altura (159,2±9,1cm); IMC
(26,8±4,6kg/m²) e CC (91,9±12,2cm), sendo que 42,4% apresentaram
sobrepeso e 44,1% apresentou risco de cintura muito aumentado. Conclusão: Os adultos apresentaram maiores valores em relação a peso, IMC
e CC. O grupo também apresentou maiores riscos para doenças cardiovasculares, indicando a importância da implantação e fortalecimento de
programas para promoção da saúde voltados à população adulta em GV.
Apoio: UFJF; PROEXT; SESC- MG; DROGASIL; FAPEMIG; CNPq.
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Reconhecimento do perfil antropométrico, cardiometábolico e do nível de atividade física em indivíduos de Governador Valadares através das Feiras de Saúde.
Rafaela Machado de Souza; Sabrina Stefany da Silva Souza; Diego
Alves dos Santos; Simone de Araújo Medina Mendonça; Andréia Cristiane Carrenho Queiroz (orientadora).
Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares
Palavras-Chave: doenças cardiometabólicas, envelhecimento, eventos
comunitários
Introdução: Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde, que
analisou dados de 194 países, o número de indivíduos com obesidade,
hipertensão arterial e diabetes, aumentou drasticamente, principalmente
em países de média e baixa renda. Objetivo: Investigar a presença de obesidade, hipertensão arterial e diabetes em indivíduos adultos e idosos de
Governador Valadares - MG, através da realização de Feiras de Saúde.
Metodologia: A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da UFJF. Foram incluídos no estudo 806 indivíduos participantes de Feiras de Saúde realizadas pelo Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa na cidade
de Governador Valadares. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário e, além disso, os indivíduos foram submetidos às medidas de peso, altura, circunferência de cintura, glicemia e pressão arterial de repouso. Resultados: Em relação ao nível de prática de atividade física (pelo menos
5 vezes na semana, 30 minutos por dia), 45% se mostraram sedentários e
55% ativos. A presença de hipertensão arterial foi constatada em 43,4%
e a de diabetes em 15,3% da amostra. Classificando os indivíduos pelo
índice de massa corporal, observou-se que nos adultos 3,3% estão abaixo
do peso, 30,8% dentro da faixa de normalidade, 35,7% com sobrepeso e
30,0% apresentou obesidade. No grupo de idosos, 7,8% estavam abaixo
do peso, 38,8% na faixa de normalidade e 53% com sobrepeso. No sexo
feminino, 52,0% apresentaram medida de circunferência de cintura acima
de 88 cm. Já no sexo masculino, 21,1% com circunferência de cintura
acima de 102 cm. Conclusão: O conhecimento do perfil antropométrico,
cardiometábolico e do nível de atividade física da comunidade permite a
elaboração de condutas que favoreçam o desenvolvimento de saúde pública, principalmente no que tange a prevenção de doenças crônicas. Apoio:
UFJF; PROEXT-MEC; PROPESQ; PREFEITURA MUNICIPAL DE GV;
DROGASIL; FAPEMIG; CNPq; NEPI.
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Uma visão constitucional do direito ao esquecimento
Eduarda Mariano Reis; Caroline Lima Loiola; Joana Dhara Martins Neves; Rita de Cássia Fernandes Soares; Diego Jeangregório Martins Guimarães (orientador).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras chave: direito ao esquecimento, jurisprudência, STJ.
Introdução: O direito ao esquecimento tem sido interpretado como uma
faculdade em que o indivíduo tem de apagar ou descartar determinados
dados para que não sejam mais veiculados. Tal direito foi reconhecido
pelo Enunciado n. 531 do CJF/STJ, aprovado na VI Jornada de Direito
Civil, realizada em 2013. Além disso, o código civil estabelece que é um
direito da personalidade. Com o desenvolvimento tecnológico e o amplo
armazenamento de informações ou dados, podem ser resgatados e vir a
constranger os indivíduos a qualquer momento. Mas, há limites para que
essas informações sejam esquecidas pelos meios de comunicação? Objetivo: identificar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça com
relação ao direito ao esquecimento. Metodologia: pesquisa documental,
notadamente a jurisprudência do STJ. Resultados: Na jurisprudência do
STJ sobre o caso Chacina da Candelária REsp nº 1.334.097-RJ o direito ao
esquecimento foi concedido sob o fundamento que o réu absolvido tinha o
direito de ser esquecido. No presente caso o réu absolvido pleiteava indenização por ter tido a vida em sociedade prejudicada devido à veiculação
de reportagem que o mostrava como coautor do crime que fora absolvido.
De forma diversa, no REsp nº 1.335.153-RJ, o direito ao esquecimento foi
indeferido pelo STJ sob o argumento de se tratar de informação de interesse público. Nesse caso, familiares da vítima litigavam a não veiculação
de imagens de Aída na reportagem, pois trazia à tona sentimentos que não
haviam sido superados. Conclusão: A jurisprudência do STJ não é pacificada, de forma que o direito ao esquecimento deve ser avaliado no caso
concreto ao qual se pleiteia a aplicação do mesmo. Tanto nos pedidos em
que o direito ao esquecimento é concedido quanto nos pedidos indeferidos, de forma quase que reiterada são observados dois requisitos: se a notícia é de interesse público ou uma necessidade histórica; ou se a lembrança
do fato pretérito ofende a dignidade da pessoa envolvida.
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A influência do uso de eletrônicos em crianças.
Melissa Monteiro de Oliveira, Ana Carolina da Silva Pereira, Jessyca Hellen Faria da Silva, Aline Valéria de Souza (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Crianças. Eletrônicos. Impactos na saúde. Tecnologia
Introdução: O desenvolvimento tecnológico veio como consequência do
progresso social e o contato com a tecnologia é uma realidade cada dia
mais precoce na vida das crianças, o que tem gerado grandes estudos. O
impacto dessa realidade é um assunto que requer atenção, pois são variadas as possibilidades positivas, bem como os prejuízos causados pelo uso
indiscriminado sem o acompanhamento do responsável. Objetivo: Apresentar as influências positivas e negativas que o uso de eletrônicos podem
trazer à criança. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica, com busca
de artigos nas plataformas do portal da Scielo, PubMed e Medline no período temporal de 2007 à 2015. Com os descritores: crianças, eletrônicos,
impactos na saúde e tecnologia. Resultados: As influencias dos recursos
eletrônicos na criança perpassa a saúde biopsicossocial. A rapidez e facilidade de acesso são colocados à disposição de crianças em processo de
formação física, mental e cognitiva e o uso indiscriminado de eletrônicos
pode tornar a criança ansiosa, agressiva e dispersa, além de muito exposta
a conteúdos impróprios para a idade. O sedentarismo e isolamento social imposto pelo recurso tecnológico tem provocado obesidade, crianças
que não se movimentam tem maior probabilidade de desenvolver diabetes, problemas cardíacos e hipertensão. Por outro lado, estudos afirmam
que crianças que utilizam o computador tendem a ser mais inteligentes.
Observa-se que a tecnologia explorada de forma lúdica, pode trazer benefícios inexpressíveis à crianças em processos de internação hospitalar
e desenvolvimento na infância. Conclusão: Concluímos que o contato de
crianças com eletrônicos deve acontecer de forma orientada em quantidades adequadas respeitando cada fase do seu desenvolvimento, não se tornando principal forma de lazer e distração deste ser humano em formação
que necessita de se desenvolver em vários aspectos de sua vida de forma
completa.
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Aplicação clínica de compostos bioativos dos alimentos
Gilbran Gandra Caldeira; Matheus Santos de Oliveira; Vinicius Fernandes
da Silva; Enara Cristina Silva Glória Roberto; Tatiana Calavorty Lanna
Pascoal (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Compostos bioativos; Alimentos; Nutrição.
Introdução: Compostos bioativos de alimentos são compostos extranutricionais que geralmente ocorrem em pequenas quantidades nos alimentos. São em sua maioria metabólitos secundários das plantas, relacionados
com sistema de defesa dos vegetais. Apresentam benefícios potenciais na
promoção da saúde humana, especialmente pelo consumo de frutas e hortaliças. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo apresentar a importância da utilização de compostos bioativos dos alimentos na prática clínica. Metodologia: Trata-se de uma revisão literária, onde foi consultado
bases de dados online, sendo Scielo, Lilacs e PubMed. Foram utilizadas
as palavras-chave “Compostos bioativos”, “Alimentos”, “Nutrição” e as
correspondentes em inglês. Foram selecionados 15 artigos após a leitura
do resumo. Além disso, foi consultado o acervo bibliográfico da Universidade Vale do Rio Doce, onde foi utilizado livros que apresentavam informações sobre esta temática. Os documentos revisados foram publicados
entre os anos de 2008 a 2018. Resultados: Com base nos artigos revisados
e os capítulos dos livros consultados, ficou notabilizado que os compostos
bioativos dos alimentos exercem várias ações do ponto de vista biológico, como atividade antioxidante, modulação de enzimas de destoxificação,
modulação do sistema imune, redução da agregação plaquetária, controle
do metabolismo hormonal, redução da pressão sanguínea e atividade antibacteriana e antiviral. Entretanto, os efeitos destes compostos na saúde
dependem de uma série de fatores, incluindo as quantidades consumidas
e a biodisponibilidade desses compostos. Conclusões: Evidências se acumulam sobre os efeitos terapêuticos desses compostos, o que aumenta a
importância do entendimento das estruturas químicas e de suas funções.
Contudo, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas a respeito
dessa temática, o qual pode se constituir em um campo promissor para
novas pesquisas. Apoio: BIC-FAPEMIG.
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Influência da obesidade sobre a saúde e o metabolismo do indivíduo
adulto.
Gilbran Gandra Caldeira; Matheus Santos de Oliveira; Vinicius Fernandes
da Silva; Enara Cristina Silva Glória Roberto; Tatiana Calavorty Lanna
Pascoal (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Obesidade; Saúde; Metabolismo.
Introdução: Obesidade é uma doença crônica, onde o peso excede um
padrão baseado de acordo com a estatura, apresentando gordura excessiva, seja generalizada ou localizada. Trata-se de um relevante problema de
saúde mundial, agravado, sobretudo, pelo aumento do risco de diabetes
mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e várias formas de câncer. Sua
etiologia relaciona-se com a interação entre o ambiente, a predisposição
genética e o comportamento humano. Objetivo: Descrever as evidências
contidas na literatura científica, acerca da influência da obesidade sobre
a saúde e o metabolismo do indivíduo adulto. Metodologia: Estudo de
revisão literária, onde foi consultado bases de dados online e o acervo bibliográfico da Universidade Vale do Rio Doce. Os documentos revisados
foram publicados entre os anos de 2005 a 2018. Resultados: Em 2015, a
Organização Mundial de Saúde estimou que havia 2,3 bilhões de pessoas
adultas acima do peso em todo mundo e, pelo menos 700 milhões com
obesidade. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo (IBGE,
2015), mostraram que 56,9% dos brasileiros com mais de 18 anos estão
com excesso de peso, das quais 20,8% são obesas. O tecido adiposo secreta ativamente uma ampla gama de citocinas pró e anti-inflamatórias. A expansão acentuada desse tecido pode ocasionar insensibilidade à insulina,
hiperlipidemia, perda de proteína muscular e estresse oxidativo. Conclusão: Deve-se interpretar a obesidade como uma doença crônica multifatorial, não passível de cura, e sim de controle, demandando abordagem a
longo prazo, de modo multidisciplinar, envolvendo mudanças no estilo de
vida, dietoterapia, e se necessário, recursos farmacológicos.
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A Síndrome de Burnout sob a perspectiva de professores de duas escolas públicas de Governador Valadares/MG
Samara Alves Avanzi, Carlos Alberto Dias, Eliene Nery Santana, Suely
Maria Rodrigues, Adelice Jaqueline Bicalho.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Saúde Pública. Profissionais da
Educação.
Introdução: No campo da Saúde Pública aumentam as preocupações com
a elevação da incidência da síndrome de burnout que afeta física e mentalmente profissionais que lidam de forma constante com outros indivíduos.
Trata-se de doença ocupacional advinda do estresse crônico, perfazendo
três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e diminuição do
sentimento de realização pessoal com o trabalho que desenvolve. Objetivo: Identificar o conhecimento dos professores de escolas municipal e
estadual, na cidade de Governador Valadares-MG, em relação à síndrome
de burnout. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, descritivo do
tipo Survey realizado no ano de 2017, envolvendo pesquisa bibliográfica
e pesquisa de campo mediante aplicação de um questionário estruturado em professores de duas escolas públicas do Município de Governador
Valadares/MG, selecionadas por meio de sorteio aleatório. As respostas
às 20 questões fechadas nele contidas foram processadas no Software
Sphinx Léxica, para a elaboração das tabelas. Resultados: Os resultados
evidenciam que dentre os 51 (cinquenta e um) professores entrevistados,
se destacam aqueles que conhecem pouco a respeito (47%) e os que nunca
ouviram falar (43%) da doença. Conclusão: Estes achados apontam para
a necessidade de maior divulgação desta doença junto aos profissionais da
educação, bem como de projetos de intervenção voltados a fornecer orientações de como prevenir e como proceder, caso necessitem de tratamento.
Apoio: CAPES.
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O cuidado especializado do profissional Enfermeiro nas vítimas de
traumas torácico
Íccaro Hiller Maurício; Beatriz Rodrigues Gonçalves; Kênia Pereira
da Silva; Vinícius Eduardo Martins Andrade; Aline Valéria de Souza
(orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Traumatismo Torácico. Enfermagem. Sistematização da
Assistência de Enfermagem.
Introdução: O trauma é a principal causa de morte na população adulta
jovem no mundo atual, sendo superado somente pelas doenças cardiovasculares e o câncer. E o trauma torácico é responsável por cerca de
20 a 25% das causas de morte por trauma, as internações geralmente são
prolongadas nos sobreviventes que podem evoluir com sequelas e incapacidades. Objetivos: Descrever os cuidados do Enfermeiro no atendimento
as vítimas de trauma torácico que possibilitam a prevenção da lesão secundária. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica, com busca de artigos
nas plataformas do portal da Scientific Eletronic Library Online – SCIELO no período temporal de 10 (dez) anos, além de livros com enfoque na
temática. Resultados: O enfermeiro é o profissional que atua de maneira
ativa no atendimento pré-hospitalar e hospitalar, com capacidade técnica e
cientifica de prestar cuidados especializados as vítimas de trauma torácico,
por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem, que identifica
os problemas e riscos potenciais, estabelece diagnósticos e apresenta plano de intervenções individual às vítimas. No trauma torácico a assistência
inicial está priorizada nos cuidados com os sistemas cardiorrespiratório,
controle e manejo da dor, e perdas volêmicas, sendo necessário, uma investigação detalhada da história de saúde/doença, monitorização contínua
e rigor nas técnicas que previnam processos infecciosos posteriores. Conclusões: O atendimento a vítima requer profissionais com características
específicas para o serviço, habilidade técnica para a realização dos procedimentos, capacidade física e outras características como de lidar com estresse, tomada de decisão imediata, estabelecimento de prioridades e perfil
de trabalho em equipe. A sistematização da Assistência de Enfermagem se
apresenta como um instrumento que norteia as intervenções específicas,
fundamentadas cientificamente, capazes de proporcionar ações eficazes e
imediatas.
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Complicações Pós-Operatórias
Íccaro Hiller Maurício; Beatriz Rodrigues Gonçalves; Kênia Pereira
da Silva; Vinícius Eduardo Martins Andrade, Elizabete Maria de Assis
Godinho (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Complicação. Pós-Operatório.
Introdução: As complicações pós-operatórias são riscos inerentes aos
procedimentos cirúrgicos, podendo interferir no resultado esperado da
cirurgia, estendendo a hospitalização do paciente e seu tempo de convalescência. É fundamental o enfermeiro tentar prevenir as complicações
e reconhecer seus sinais e sintomas imediatamente. Objetivos: Fornecer
subsídios para prestar assistência ao paciente cirúrgico durante o período pós-operatório, considerando as possíveis mudanças do doente e articulando conhecimentos teóricos e práticos para uma melhor assistência.
Descrever as intervenções e controle de enfermagem de algumas patologias para evitar complicações pós-operatórias. Metodologia: Trata-se de
revisão da literatura realizada pelos acadêmicos do 6º Período do Curso
Bacharelado em Enfermagem da Universidade Vale do Rio Doce, para
apresentação didática em aulas da matéria Enfermagem Cirúrgica e Centro de Material Esterilizado. Utilizou-se dois livros como referencial cedido pela professora orientadora, além de 2 artigos pesquisados em revista
cientifica eletrônica. Resultados: Observou-se que em todas as complicações pós-operatórias a enfermagem deve possuir conhecimento técnico e
científico para tomar uma decisão imediata e resolver o problema detectado, evitando o agravamento do quadro clinico do paciente e ou o óbito.
Conclusões: Evidenciou-se que é de extrema importância à atuação do
profissional enfermeiro na identificação de possíveis agravos que podem
decorrer de diversos procedimentos cirúrgicos, sendo a sua avaliação e intervenção imediata, uma prática importante para diminuir possíveis complicações e agravos proporcionando uma recuperação mais rápida, eficaz
e segura ao paciente.
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Estado da arte da produção acadêmica sobre linguagem e matemática nos últimos dez anos (2008-2018)
Edmara Carvalho Novaes, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientadora) - Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Matemática. Linguagem. Letramento Matemático. Alfabetização Matemática. Práticas de Numeramento.
Introdução: A discussão entre linguagem e matemática comparece nas
duas últimas décadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998 até
a Base Nacional Comum Curricular de 2017. Esses documentos analisam como os alunos têm utilizado a Matemática, através do letramento
matemático, para comunicar-se em diferentes situações do cotidiano. A
Matemática é um instrumento que dá ao aluno compreensão do mundo a
sua volta, desperta o espírito investigativo, a curiosidade e a capacidade de
resolver problemas e comparece em práticas cotidianas, contribuindo para
a comunicação, expressão e interpretação que o sujeito faz da realidade.
Objetivo: Apresentar resultados de mapeamentos e análises de pesquisas
científicas sobre a relação entre Matemática e Linguagem no campo da
Educação Matemática, desenvolvidas no período de 2008 a 2018. Metodologia: Estudo realizado qualitativamente objetivando mapear e analisar
as produções acadêmicas que relacionassem linguagem e matemática nos
anos finais do ensino fundamental, contemplando 10 anos de produção,
por meio da pesquisa de estado da arte. Foram coletados dados no Portal
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nos sites da Scientific Electronic Library Online (SciELo) e Google Scholar, com os descritores letramento matemático, práticas
de numeramento e educação matemática. Resultados: Os resultados indicam a atenção dos pesquisadores sobre as relações entre Matemática e
Linguagem na última década, sendo identificados 10 trabalhos. A análise
dos mesmos evidenciou a emergência de conceitos como letramento matemático e práticas de numeramento e a importância da educação matemática em uma perspectiva inclusiva. Conclusão: Pode-se concluir que a linguagem tem sido incorporada ao campo da matemática e tem provocado
tensões entre as matemáticas escolar e da vida no confronto com a língua
escrita. Apoio: CAPES.
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Padronização e avaliação da aplicabilidade da técnica LAMP para
diagnóstico da hanseníase
Bruna Rafaela Leão Chaves, Lívia Tavares Colombo, Monica Maria de
Almeida, Lucia Alves de Oliveira Fraga, Rafael Silva Gama (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Hanseníase, LAMP, diagnóstico.
Introdução: A hanseníase é uma doença crônica infecciosa causada pelo
Mycobacteriumm leprae, atualmente diagnosticada em diversos países. O
Brasil encontra-se na segunda posição do ranking, logo após a Índia. O
diagnóstico da hanseníase é eminentemente clínico, podendo ser complementado com baciloscopia, histopatologia e testes imunológicos. Técnicas
de biologia molecular, como PCR e PCR em tempo real, apresentam boa
especificidade e alta sensibilidade tem sido avaliadas como ferramentas
de diagnóstico precoce na hanseníase. Ao contrário, a técnica LAMP, é
de fácil operação, alta sensibilidade e especificidade, baixo risco de contaminação, alto rendimento, rapidez de execução e não necessita de equipamentos especiais. Esta técnica tem se mostrado promissora para diagnóstico de diversos agentes infecciosos, no entanto, nenhum estudo de
diagnóstico da hanseníase foi publicado. Objetivo: Padronizar a técnica
Lamp para amplificação de DNA de M. leprae, considerando os parâmetros de sensibilidade, especificidade e acurácia, bem como avaliar a viabilidade de sua aplicação como ferramenta de diagnóstico da hanseníase.
Metodologia: Revisão da literatura, extração de DNA para realização de
ensaios de padronização da técnica LAMP avaliando especificidade, sensibilidade e viabilidade. Resultado: Um estudo piloto foi desenvolvido
para avaliar a possibilidade de execução da técnica LAMP pela equipe de
pesquisa. Utilizando a sequência RLEP como alvo para amplificação, foi
possível identificar reação específica para DNA de M. leprae nos tempos
de 10’, 11’, 12’ e 13’. A reação foi considerada inespecífica a partir de 14’,
devido ao surgimento de bandas no branco. Conclusão: Foram obtidos em
testes iniciais resultados que compravam a eficácia da técnica LAMP para
o diagnóstico da doença. Durante a execução do projeto será realizada a
padronização da técnica e a criação de um teste rápido e com baixo custo
para dia identificação da hanseníase.
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Reação de Maiilard em alimentos
Luciana Biet Venturini, Bruna Rafaela Leão Chaves, Camila Pancini Santos, Claudia Costa da Silva, Kamila Hellen, Pedro Henrique Ferreira Marçal (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: reação de Maiilard, açucares, aquecimento.
Introdução: O tratamento térmico em alimentos ricos em açúcares redutores pode resultar na reação de maiilard ou escurecimento não-enzimático.
Esta reação ocorre entre açúcares, aminoácidos, peptídeos ou proteínas,
produzindo mudança na cor, aroma, propriedades funcionais e no valor
nutricional. Objetivo: Descrever a reação de Maiilard citando os pontos
importantes e os principais alimentos nos quais a reação ocorre. Metodologia: Revisão na literatura, elaborada a partir de artigos presentes nas
bases de dados Scielo e Portal Caps. A pesquisa foi realizada utilizando-se
os seguintes descritores: Reação de Maiilard, produtos, alimentos, aquecimento. Discursão: A reação de maiilard é representada por uma complexa
cascata de reações, que surgem principalmente durante o aquecimento e
armazenamento prolongado de produtos alimentícios. A reação é dividida
em três estágios. É uma reação importante para o aparecimento de pigmentos e para a formação de numerosos compostos heterocíclicos responsáveis
pelo sabor em produtos alimentícios, e de uma maneira direta está ligada a
qualidade dos mesmos. O processo da reação pode ser alterado por fatores
como temperatura e pH podendo aumentar ou diminuir o tempo do processo e a intensidade da reação, assim como alguns aminoácidos sendo os
mais reativos responsáveis por facilitarem a reação em comparação com
os menos reativos. Conclusão: Levando em consideração esses aspectos;
o processo da reação de maiilard se faz necessário para a indústria de alimentos tendo em vista os resultados satisfatórios no produto final, porém
é preocupante o consumo dos alimentos provenientes da reação uma vez
que os mesmos podem causar implicações como diabetes e insuficiência
renal e ainda aumentar o risco de doenças vasculares e neurodegenerativas
em pessoas que estejam expostas ao consumo excessivo. Os efeitos da
reação devem ser mais estudados pela comunidade cientifica.
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Efeito agudo de artes marciais no estado de humor e variáveis fisiológicas
Chamon Lima, Bianca Miarka(Orientadora), Michele Duarte, José Fernandes, Ciro Brito
Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)
Introdução: Há dados limitados para elucidar como a luta de artes marciais mistas (MMA) interfere no estado de humor e em variáveis fisiológicas dos atletas. O MMA é um esporte de combate cada vez mais popular,
envolvendo ações agressivas que apresentam risco substancial de lesão,
que adota um arranjo de ações de impacto e de agarre, tanto em pé quanto
no solo. Considerando-se uma taxa de participação tão alta no MMA e a
aderência de praticantes, estudar os efeitos físicos e mentais se torna condição prioritária na modalidade. Objetivos: Este estudo comparou o estado de humor e variáveis fisiológicas de combates de MMA, antes e depois
de uma simulação de competição. Metodologia: A amostra foi composta
por 10 atletas em 3 rounds consecutivos de lutas masculinas em medidas
agudas pré e pós-combate. O estado de humor foi medido pelo questionário POMS, a percepção subjetiva de esforço (PSE) foi medida pela escala
de Borg, com escala de 0 até10. Foram verificadas pressão arterial diastólica e sistólica, frequência cardíaca, concentração de lactato, testosterona
e cortisol. Todos os dados foram normais e comparados de maneira pareada pelo test t de Student, com p≤0,05. Resultados: A comparação entre
os valores pré e pós mostraram diferenças em tensão (7,1±6,4>3,6±3,8
pontos), pressão arterial sistólica (11,9±0,8<13,3±1,5 mmHg), frequência cardíaca (75±33<152,7±63,6 batimentos por min), concentração
de lactato (2,5±1,0<10±1,8 u/L), PSE (0,9±1<3±1,1 pontos), cortisol
(95,1±53,6<125,0±59,4 ng/dL) e testosterona (3,4±0,4<4,4±0,4 ng/dL).
Conclusão: Este estudo conclui que a luta alterou de maneira positiva o
estado de humor dos atletas, reduzindo tensão e a ansiedade, em contrapartida houve aumento do estresse fisiológico que não incorreu o aumento
de estresse psicológico pois o estado de humor dos atletas melhorou com o
passar da luta. Conclui se também que a luta teve efeito agudo no aumento
da intensidade de ações aeróbias láticas com predominância da frequência
cardíaca com características aeróbias. Apoio: UFJF-GV, UFV, UFRJ
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Medidas antropométricas, cardiovasculares e de aptidão física em
Idosos: comparação entre hipertensos e normotensos.
André Marques Fernandes Silva; Erasmo Montes Assis de Bem; Rinara
Cruz de Souza Aguilar; Keveenrick Ferreira Costa; Andréia Cristiane Carrenho Queiroz (orientadora).
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares.
Palavras-Chave: hipertensão arterial, risco cardiovascular, exercício físico.
Introdução: Com o processo de envelhecimento ocorrem modificações
no perfil antropométrico e fisiológico, podendo ser acompanhado pelo aumento da prevalência de doenças cardiometabólicas, como a hipertensão
arterial. É possível que a presença da hipertensão arterial possa estar associada à piora de parâmetros de saúde. Objetivo: Comparar os aspectos
antropométricos, cardiovasculares e de aptidão física entre normotensos e
hipertensos idosos. Metodologia: Após a aprovação no Comitê de Ética
em Pesquisa da UFJF, setenta e quatro idosos (68,5±1,1 anos) sem complicações osteomusculares foram estratificados em dois grupos: normotenso
e hipertenso. Estes indivíduos se submeteram à uma entrevista estruturada
para obtenção de dados sobre características gerais e condição de saúde.
Em seguida foram realizadas avaliações antropométricas e de aptidão física (resistência abdominal, flexibilidade de membros inferiores, flexibilidade de ombros, potência de membros inferiores e força de membros
superiores). Os dados foram analisados através do Teste-T independente
e Qui-quadrado. Resultados: Em comparação com os normotensos, os
hipertensos apresentaram maior circunferência de cintura (93,3±1,9 vs.
99,1±2,0 cm; P=0,023, respectivamente). Ocorreu relação significante entre o grupo hipertenso a maior presença de risco cardiovascular muito aumentado (18,9% vs. 41,9%; 0,029). Não ocorreram relações significantes
entre as variáveis de sobrepeso (26,8% vs. 42,3%; 0,306) e presença de
cardiopatia (4,1% vs. 12,2%; 0,163). Nos testes de aptidão física, não ocorreram diferenças significantes entre os grupos normotensos e hipertensos.
Conclusão: Pode-se concluir que os hipertensos idosos se relacionaram
com o maior risco cardiovascular. Embora os hipertensos apresentem diferenças antropométricas e cardiovasculares, eles apresentam aptidão física
similar aos normotensos. Apoio: UFJF; PROEXT; PROPESQ; PRAÇA
DE ESPORTES-GV; DROGASIL; FAPEMIG; CNPq; MEC.
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Inteligência Emocional e Ansiedade em Esportes de Combate
Chamon Lima, Bianca Miarka(Orientadora), Michele Duarte, José Fernandes, Ciro Brito, María Fernández, Alfonso Durana.
Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)
Palavras-chave: psicologia do esporte, artes marciais, estados de humor.
Introdução: Ansiedade é uma sensação de inquietação e preocupação,
geralmente generalizada e desfocada como uma reação exagerada a uma
situação que é apenas subjetivamente vista como intimidante. Esse sentimento tem sido um conceito essencial para a psicologia do esporte e tem
solicitado intensas pesquisas em esportes de combate devido aos seus efeitos no desempenho. Pouco se sabe sobre o auxílio das práticas de esportes
de combate na inteligência emocional, que originalmente em aspectos filosóficos, deveriam ajudar os praticantes em três dimensões fundamentais:
atenção emocional, clareza emocional, reparação emocional. Objetivos:
O presente estudo teve como objetivo comparar a inteligência emocional
e a ansiedade entre seis esportes de combate de atletas masculinos e femininos de nível inferior, intermediário e alto. . Metodologia: A amostra foi
composta por 444 atletas (feminino = 171, masculino = 273) de diferentes
esportes de combate (jiu-jitsu = 142, judô = 137, karatê = 57, kendo = 63,
taekwondo = 25 e estilo livre de luta olímpica = 20) em três níveis (alto
nível = 57, intermediário = 137 e nível inferior = 142). O Inventário de
Situações e Ansiedade (ISRA) forneceu uma avaliação independente para
os três sistemas de resposta: cognitivo, motor e fisiológico, bem como
um total com quatro fatores de análise (ansiedade antes da avaliação, interpessoal, fóbica e antes das situações habituais e cotidianas) A Escala
de Meta-Humor de Traço (TMMS-24) verificou as escalas de inteligência emocional. Os grupos foram comparados por análise de variância por
Kruskal-wallis com post hoc de Dunn, p≤0,05. Resultados: Os resultados
demonstraram maior ansiedade total de judô [125 (60; 124)] e wrestling
[153,5 (92,5; 171)] comparado com os outros grupos [113.5(60;175.25)].
Diferenças significativas foram observadas entre atletas de nível alto versus atletas de baixo nível na ansiedade total [85 (44,5; 143) versus 122
(69; 186,5)] e reparação emocional [30 (25; 34,5) versus 27 ( 22; 32)] e entre atletas do sexo feminino e masculino na ansiedade total [138 (95; 194)
versus 90 (48; 158,5)] e clareza emocional [29 (24; 33,75) versus 29 (24;
33)]. Conclusões: Os resultados apresentados demonstraram valores mais
elevados de ansiedade cognitiva e motora no judô, taekwondo e kendo, enquanto os atletas de judô revelaram maior ansiedade fóbica e interpessoal
do que em outras modalidades. Existe uma relação inversa entre os níveis
de ansiedade enquanto as mulheres mostraram maior ansiedade que os
homens. Atletas de alto nível e mulheres apresentaram melhor inteligência
emocional do que os atletas de menor nível e homens, respectivamente.
Apoio: UFJF-GV, UFV, Universidade Politécnica de Madrid, UFRJ
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Analise de causas múltiplas de morte sobre os transtornos mentais e
comportamentais em MG no ano de 2016.
Anelise de Oliveira e Resende, Fabiane Cristina de Souza Alvim, Fúlvia
Cristina do Carmo Alves e Leonardo Oliveira Leão e Silva (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Mortalidade, Transtorno Mental e Políticas Públicas
Introdução: Os transtornos mentais e de comportamento consistem em
distúrbios psicológicos e comportamentais e interferem em diversos aspectos da saúde e vida da população. Comumente, no momento da morte
não são identificados na Declaração de Óbito (DO) como causa básica,
dessa forma sua mortalidade não pode ser aferida em sua plenitude levando apenas isto em consideração. Objetivo: O presente estudo teve por
objetivo determinar a mortalidade relacionada aos transtornos mentais e
de comportamento, segundo causas múltiplas de morte, em Minas Gerais
durante o ano de 2016. Metodologia: Foram selecionados os registros de
óbitos ocorridos nos anos de 2016, em Minas Gerais, em cuja DO constasse os transtornos mentais e de comportamento (CID 10 F00-F99) como
causa básica da morte ou menção dessa doença em qualquer uma das linhas da DO. As informações utilizadas das DO foram: Idade, sexo, escolaridade, raça/cor, causa básica e associadas. Por se tratar de um banco de
domínio público, não foi necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética
em Pesquisa. Foram utilizados os Softwares PostgresSQL e R para manipulação e analise dos dados. Resultados: Os óbitos com causa categorizadas entre os CIDs F00-F99 correspondem a 7898 (7,4%). Os resultados
por sexo, mostram maior registro em homens (69,5%). Relativo à escolaridade, 46,4% possuem até 7 anos de estudos. Considerando a raça/cor,
41,7% são Brancos. Considerando a variável idade, a partir dos 30 anos
é observada maior ocorrência do cap. V da CID 10. A causa básica mais
frequente é Álcool e outras Drogas. De 30 a 39 anos, 120 óbitos (17,3%),
40 a 49, 233 (10,99%), 50 a 64, 325 (13,79%). A partir de 65, prevalece a
Demência com 378 (11,98%) e ainda o Álcool, 111 (3,51%). Conclusão:
O conhecimento sobre as causas associadas à morte gera informações que
permitem orientar decisões relativas às políticas públicas voltadas para o
combate do abuso de álcool e outras drogas.
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Estudo piloto: existe associação entre Defeitos de desenvolvimento de
esmalte e a presença de Cárie dentária?
Thayse Mayra Chaves Ramos, Nayara Silva Alves, Valeria de Oliveira,
Mabel Miluska Suca Salas (orientador)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
(UFJF/GV)
Palavras chaves: defeitos de desenvolvimento de esmalte, cárie dentária,
escolares.
Introdução: Os defeitos de desenvolvimento de esmalte não fluoróticos,
(DDEs) estão associados a distúrbios nos estágios de formação do esmalte. Diversos estudos destacaram a possibilidade dos defeitos de esmalte
ter uma importante influência biológica no desenvolvimento de cáries em
dentes decíduos. Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar a influência da presença de defeitos de desenvolvimento de esmalte na experiência de cárie dentária e os fatores associados em um grupo de escolares
de 8 anos em Governador Valadares, MG. Metodologia: Trata-se de um
estudo transversal com uma amostra de conveniência parte de um estudo
piloto realizado em uma escola municipal em Governador Valadares (Parecer aprovado do comitê de ética n 2.740.143). Setenta e quatro crianças
entre 8 e 10 anos, cujos pais ou responsáveis assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, fizeram parte da amostra. Seis acadêmicos
de odontologia previamente treinados realizaram exames clínicos para determinar a presença de defeitos de esmalte e cárie utilizando os índices da
Federação dentaria internacional e CPO-D. Um questionário previamente testado que incluiu questões sociodemográficas e comportamentais foi
aplicado. A análise estatística foi descritiva e bivariada usando o teste de
Qui-quadrado e Fisher e de tendência linear . Resultados: A maioria das
crianças foram do sexo feminino (52,6%), apresentavam renda familiar
entre 1 e 3 salários mínimos (56,5%) e mães com 9-12 anos de estudo
(44%). Na amostra a prevalência de defeitos de esmalte foi de 52,0%. Os
defeitos demarcados foram os mais comuns (17,7%). A maior prevalência
de defeitos de esmalte esteve associada à experiência de cárie (p<0,001)
e traumatismo dentário (p<0,031). O parto cesariano esteve associado à
menor presença de defeitos de esmalte (p<0,011). Conclusão: A prevalência de defeitos de esmalte esteve associada à presença de carie, assim
como ao traumatismo dentário e o tipo de parto.
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Oficina de oratória para estudantes universitários com traços de fobia social
Áquila Farias Campos Mariano, Natália De Oliveira Costa do Vale
Tozo, Nicoleta Aparecida Damasceno Simões, Sayonara Bicalho
Marques Rocha, Adriana Mara Pimentel Maia Portugal (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: oratória, fobia social, universitários.
Introdução: Este projeto procurou criar estratégias facilitadoras da adaptação e desenvolvimento de habilidades que possibilitem maior desempenho em atividades de oralidade, cooperando com o tratamento de fobias
sociais, presentes no cotidiano e na academia, que requer certa desenvoltura no que tange à oratória. Realidade esta que tem levado muitos a um
desânimo estudantil, sofrimento e até transtornos psicossociais. Em decorrência, muitos têm se considerado inaptos para dar continuidade a sua
vida universitária, tendo como consequência real em vários momentos a
evasão acadêmica. Objetivo: Minimizar os conflitos próprios das dificuldades de expressão da oralidade no processo de ensino-aprendizagem e de
questões psicológicas e sociais enfrentadas pelos universitários decorrentes do medo de exposição pública. Metodologia: Estudo descritivo com
tratamento quantiqualitativo, Realizadas 5 oficinas com discentes de graduação da Univale. Utilizados: dinâmica de grupo, psicoeducação sobre
regulação emocional, reestruturação cognitiva, técnicas de relaxamento,
técnicas de exposição e modelagem, slides com dicas de oratória, instrumentos padronizados e validados para a avaliação dos aspectos cognitivos
para fobia social (SSPS e SPIN). Resultado: A análise quantitativa e
qualitativa geral entre teste e reteste mostra uma queda significativa
dos sintomas fóbicos nos universitários, justificando o bom resultado
das oficinas. Conclusão: Depoimentos dos participantes relatam a melhora na desenvoltura em situações de exposição oral em sala de aula, e
melhoria das habilidades em interações sociais além da vida acadêmica. A
análise dos inventários concluiu pela diminuição dos sintomas fóbicos dos
participantes. Conclui-se que as estratégias usadas nas oficinas de oratória
alcançam o objetivo proposto. Apoio: Setor de Atendimento ao Estudante-UNIVALE
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Mordida aberta e fatores associados: Resultados de um estudo piloto.
Sarah dos Santos Barbosa, Ranam Moreira Reis, Mabel Miluska Suca Salas, Mauricio Badaró, Janaina Gomes (orientador)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
(UFJF/GV)
Palavras chaves: má oclusão, mordida aberta, fatores associados, escolares.
Introdução: A mordida aberta é uma anomalia definida pela falta do contato oclusal na região anterior dos dentes, enquanto o restante deles estão
em oclusão. Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de mordida aberta e fatores associados em um grupo de escolares em
Governador Valadares, MG. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, com uma amostra de conveniência, parte de um estudo piloto realizado em uma escola municipal em Governador Valadares. Setenta e seis
crianças entre 8 e 10 anos, cujos pais ou responsáveis assinaram um termo
de consentimento livre e esclarecido, fizeram parte da amostra. Seis acadêmicos de odontologia previamente treinados realizaram exames clínicos
para determinar a presença de má oclusão utilizando o índice de estética
dentária. Um questionário previamente testado que incluiu questões sociodemográficas e comportamentais foi aplicado. A análise estatística foi
descritiva e bivariada usando o teste de Qui-quadrado, Fisher e/ou de tendência linear. Resultados: A maioria das crianças foram do sexo feminino
(52,6%), apresentavam renda familiar maior a 1 salário mínimo (72,6%)
e mães com mais de 9 anos de estudo (58,7%). A prevalência de mordida
aberta foi 8.0 % e mais comum no sexo masculino. A maior prevalência de
mordida aberta esteve associada à menor renda (p<0.019) e à percepção
negativa da aparência facial (p<0.034). Conclusão: A prevalência de mordida aberta foi baixa, esteve associada à menor renda e a aparência facial
estética. Apoio: PROPESQ, UFJF-GV

432

Luta pela terra no vale do Rio Doce a partir da década de 1990: resultados sob números do INCRA.
Denis Boaventura da Silva, Maria Terezinha Bretas Vilarino (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chave: MST, assentamentos, INCRA.
Introdução: A ocupação de terras no Vale do Rio Doce possui um histórico
violento com características do latifúndio capitalista sobrepondo a lógica
camponesa de posseiros. A região voltou a ser palco da luta pela terra vinte
anos depois de 1964, com a redemocratização. Passa-se a perceber então,
uma crescente organização pró ocupação de terras com o MST à frente deste movimento (FERNANDES, 2000). Objetivo: Propõe-se apontar
resultados da luta pela terra no vale do Rio Doce pós redemocratização
do país nos anos 80. Metodologia: Através do site do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, foi levantado o número de
assentamentos, bem como de famílias que foram assentadas na região do
Vale do Rio Doce tendo como data de partida o primeiro assentamento
da região, 1993. Resultados: O site disponibiliza que até 2018, existem
exatos 22 assentamentos espalhados em 9 cidades do vale do Rio Doce.
São 674 famílias no total com apenas 25 anos de movimento do MST na
região. Tais números demonstram não apenas a força organizacional que
o movimento na luta pela terra possui, mas também denuncia a força política conservadora da região pela ausência destes mesmos movimentos na
região anteriores ao primeiro assentamento. Conclusão: Fica muito claro
como que, a partir da redemocratização do Brasil, a luta pela terra ganhou
força na região do vale do Rio Doce e exibiu resultados expressivos em
duas décadas. Este trabalho que não se esgota em si; tem a prerrogativa de
contribuir a futuros projetos ligados à temática pois expõe um fértil terreno de possíveis estudos voltados para a luta pela terra e a reforma agrária.
Apoio: CAPES.
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Importância do exame radiográfico no diagnóstico de cárie oculta
Stairem Raide Costa Guerra, Cíntia Tainara Braga Gonçalves, Elisiane
Alves Pereira, Jane Karla Dias Vidal Oliveira, Larissa Carla Rodrigues
Fernandes, Thassya Abrantes de Oliveira, Marileny Boechat Frauches
Brandão (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: cárie oculta, diagnóstico, dente permanente
Introdução: A cárie oculta é uma lesão que afeta a dentina sob superfície
de esmalte clinicamente hígida ou minimamente desmineralizada. Apresenta essa denominação, pois a superfície oclusal se mostra clinicamente
sem cavitação e com evidente manifestação em dentina, quando realizado
o exame radiográfico. Objetivo: Verificar a importância do diagnóstico de
cárie oculta por meio do exame radiográfico. Metodologia: Trata-se de
um estudo de revisão de literatura realizado por meio da análise de artigos
indexados nas bases de dados LILACS (Centro Latino-americano e do Caribe de informação em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic
Library Online e Portal de periódicos CAPES. Os descritores foram: cárie
oculta, diagnóstico, dente permanente. Seguindo os critérios de inclusão/
exclusão, os artigos deveriam estar disponíveis nas bases de dados citadas,
no resumo, na língua portuguesa e publicados entre 2007 e 2017, além de
serem ligados ao elemento de estudo. Resultados: Na base de dados LILACS foram encontrados 19 artigos relacionados aos descritores, sendo
que apenas 06 atendiam aos critérios de inclusão. Na consulta ao SciELO
identificou-se um artigo, que não atendeu aos critérios de inclusão e no
portal Periódicos CAPES, 10 artigos, sendo que 04 atendiam aos critérios de inclusão, sendo que destes, 03 já estavam presentes na base de
dados LILACS. Assim, para esta pesquisa foram analisados um total de
07 artigos. Evidenciou-se que o exame clínico visual não leva a resultados
precisos quando utilizado sem complementação radiográfica no diagnóstico de cárie oculta, e que o exame tátil não deve ser realizado devido à
imprecisão de diagnóstico e pela possibilidade de gerar lesões nas regiões
com desmineralizações. Conclusão: O exame radiográfico interproximal
é indispensável no diagnóstico da cárie oculta, pois, é possível detectar
radiopacidade da dentina no local da lesão, aspecto este, que não pode ser
observado apenas com o exame clínico.

434

Projeto Integrador do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale
Ilara Rebeca Duran de Melo; Igor Monte Alto Rezende; José Bispo Ferreira Filho; Rogério Braga de Assunção; João Marcos Parreira Mendonça
(orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Arquitetura; Interdisciplinaridade; Projeto Integrador;
Extensão.
Introdução: Utilizando-se de Metodologias Ativas, o Projeto Integrador
do Curso de Arquitetura e Urbanismo consiste em um trabalho interdisciplinar, oportunizando aos alunos e alunas uma situação em que possam
ampliar e associar seus conhecimentos teóricos à prática. No primeiro semestre de 2018 foi proposta a curricularização deste Projeto como uma
atividade de extensão. Para o desenvolvimento das atividades do semestre,
foi firmada uma parceria entre o Curso de Arquitetura, a Associação dos
Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce (ARDOCE) e a Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixio. Objetivo: Descrever uma experiência prático-pedagógica exitosa no Curso de Arquitetura e Urbanismo
da Univale. Metodologia: Utilização das práticas projetuais e as soluções
tecnológicas utilizadas para a reconstrução, reabilitação e reutilização de
edificações, paisagismo, desenvolvimento das habilidades de desenho e o
domínio da geometria, bem como suas aplicações, além de outros meios
de expressão e representação tais como, por exemplo, perspectiva, modelagem, maquetes, modelos e imagens virtuais. No final, os alunos entregaram um memorial descritivo impresso e fizeram a apresentação na sede
da ARDOCE para o prefeito da cidade e membros da associação, além de
professores e alunos da UNIVALE presentes. Resultados: A participação
dos estudantes neste projeto proporcionou o desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social, tendo por princípios
a qualidade de vida das pessoas atendidas. Conclusão: Esta atividade,
promovida pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE, nos
mostrou que a interdisciplinaridade é a facilitadora de maiores opções de
criatividade e de complementaridade acadêmica, preparando o estudante
para o mercado de trabalho, e pode ser exercida numa prática que busque
a harmonização do tripé fundamental da Universidade, que é a integração
entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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Mapeamento sobre a produção acadêmica sobre o conceito identidade territorial.
Denis Boaventura da Silva, Maria Terezinha Bretas Vilarino (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Identidade, território, identidade territorial.
Introdução: O conceito de identidade territorial, que também é identidade social segundo Haesbaert (1999) é apresentada indissociavelmente
através do e no território de modo que a relação que ocorre nele, só ocorre,
porque existe não apenas uma apropriação objetiva e concreta vinda de
seus habitantes, mas também uma apropriação subjetiva e simbólica. Objetivo: Fazer um levantamento da ocorrência do conceito de identidade
territorial em produções acadêmicas disponíveis em um site de pesquisa
sob a ótica de Rogério Haesbaert. Metodologia: Foram realizadas buscas
por artigos acadêmicos no Scientific Eletronic Library Online – SCIELO,
com as palavras chaves: identidade, território e identidade territorial. Posteriormente foi elaborado um mapeamento de todos trabalhos encontrados
por ordem cronológica de publicação. Resultados: Foram encontrados 38
artigos no total a partir do ano de 1999. O conceito se apresenta em forma crescente: três vezes mais depois da primeira década. Tais pesquisas
emergem sob as mais variadas temáticas, desde a geografia política usada
para análises de blocos econômicos europeus à antropologia em análise
de práticas identitárias indígenas. Tal fato ajuda a refletir a abrangência
deste que se apresenta como um conceito ainda em construção e objeto de
constante análises. Conclusão: O levantamento e as temáticas identificadas permitem perceber a flexibilidade que possui o conceito de identidade
territorial. Além disso, possibilitam delimitar campos de pesquisa em que
tal conceito pode ser problematizado. Apoio: CAPES.

436

Maratona de Projetos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale
Ilara Rebeca Duran de Melo; Igor Monte Alto Rezende; José Bispo Ferreira Filho; Rogério Braga de Assunção; João Marcos Parreira Mendonça
(orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Arquitetura; concurso; Maratona de Projetos; Extensão.
Introdução: A Maratona de Projetos, enquanto Metodologia Ativa, é um
concurso de projetos arquitetônicos promovido pelo curso de Arquitetura e
Urbanismo da UNIVALE. Conta com a participação de todos os discentes
do curso sob a supervisão dos professores. No primeiro semestre de 2018
houve uma parceria entre o Curso, a Prefeitura Municipal, e o Conselho
Municipal da Pessoa Com Deficiência de Governador Valadares. Objetivo: Motivar os alunos do Curso para o exercício de ideias que sejam
aplicadas em situações cotidianas, pautadas no conhecimento acadêmico,
na força da interação das diversidades, e na agilidade do pensamento coletivo, visando atender a comunidade. O tema do ano de 2018 foi Cidades
Inteligentes: Mobilidade Ativa. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência prático-pedagógica do curso de Arquitetura e Urbanismo da
UNIVALE. A divulgação do tema e a distribuição dos grupos deu início
ao trabalho. O tempo para o desenvolvimento das propostas de intervenção urbana foi de oito horas, com prazo limite para entrega dos trabalhos
digital até as 17h do dia do evento. Os trabalhos foram entregues em meio
digital com representações gráficas e memorial descritivo para elucidarem
a proposta, atendendo às regras do edital. A avaliação dos trabalhos foi
realizada pelos professores do curso e a nota final, obtida por média. A
avaliação compôs o quadro avaliativo de todas as disciplinas do semestre.
Resultados: Os alunos entregaram propostas para o hipercentro da cidade
de Governador Valadares, região delimitada pela coordenação, visando a
mobilidade urbana por meio de projetos de intervenção que privilegiassem
a mobilidade dos pedestres e os ciclistas. Conclusão: Esta atividade pedagógica evidenciou que a interdisciplinaridade é facilitadora de maiores
opções de criatividade e de complementaridade acadêmica, preparando o
discente para o mercado de trabalho. A atividade facilitou o exercício de
harmonização do tripé fundamental da Universidade, que é a integração
entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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Perfil de consumo alimentar de portadores de necessidades especiais
atendidos em um programa institucional
Camila dos Santos Oliveira, Polyane Alves Pereira Leandro, Francielle
Balbino de Sousa, Roberta Ribeiro de Andrade Nogueira, Eloísa Helena
Medeiros.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: portadores de necessidades especiais, hábitos alimentares, nutrição
Introdução: Indivíduos portadores de necessidades especiais geralmente
apresentam dificuldades relacionadas à alimentação e uma má nutrição,
podendo ter reflexos no seu quadro de saúde e agravamento das incapacidades apresentadas. Objetivo: Avaliar o perfil de consumo alimentar de
pacientes portadores de necessidades especiais. Metodologia: O estudo
foi do tipo transversal e descritivo, realizado com 36 pacientes portadores de necessidades especiais, atendidos no Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial (PAOPE), da Universidade Vale
do Rio Doce, no período de agosto de 2017 à junho de 2018. Para análise
do consumo alimentar, foi aplicado um Questionário de Frequência Alimentar. Resultados: A maioria dos pacientes que receberam atendimento
nutricional era do sexo masculino (66,7%), 27,8% apresentavam retardo
mental, 22,2% paralisia cerebral e 16,7% Síndrome de Down. Em relação
ao consumo alimentar, a ingestão diária de frutas foi observada em 33,3%
dos pacientes, e 47,2% e 38,9% consumiam, respectivamente, legumes e
verduras pelo menos 1 vez ao dia. Quanto à ingestão semanal de alimentos
industrializados, 69,4% tinham hábito de ingerir sucos artificiais e 33,3%
refrigerantes, 55,5% consumiam biscoitos recheados e 27,8% salgadinhos
tipo chips. Conclusão: Portadores de necessidades especiais geralmente
apresentam uma alimentação desbalanceada, com consumo aumentado de
alimentado industrializados em detrimento aos naturais, sendo importante
a orientação nutricional a estes indivíduos, de forma a garantir um melhor
estado de saúde.
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Percepção dos moradores acerca da área de transbordo de Governador Valadares
Gleidlene Costa Andrade Santos, Beatriz Rodrigues Monteiro, Carolina
Oliveira Lima, e Renata Bernardes Faria Campos (orientadora) – UNIVALE
Palavras-Chave: Lixo, rejeito, vulnerabilidade
Introdução: Este trabalho consiste em um estudo para o entendimento da
percepção que os moradores do entorno têm a respeito da Área de Transbordo de Governador Valadares, situada próximo a bairros residenciais
com densa população. Objetivo: Diante desse fato, a pesquisa objetiva
fazer o registro da percepção dos moradores do entorno da Área de Transbordo sobre o mesmo. Metodologia: O estudo é do tipo exploratório e foi
realizado com os moradores dos bairros próximos da Área de Transbordo.
Os dados foram obtidos através de um questionário composto pela pergunta: “Quais as primeiras cinco palavras que vem a sua mente quando se
menciona a Área de Transbordo de Governador Valadares?”. Todos os entrevistados foram informados sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O questionário foi aplicado
a sessenta moradores de bairros adjacentes ao transbordo. Resultados: As
palavras mais mencionadas pelos entrevistados foram: mau cheiro (n=40),
animais (n=28), doenças (n=22) e retirar (n=18), além de termo com sentido “positivo” foi mencionado o termo “fonte de renda” (n=8). Conclusão: As palavras mencionadas indicam que a maior parte dos entrevistados percebe a presença do transbordo como fonte de desconforto, danos e
riscos ambientais. Diante do exposto, o estudo salienta a elaboração de políticas públicas que visam minimizar os desconfortos descritos pelos moradores. Como medidas mitigadoras pode-se adotar compensações para os
moradores que vivem no entorno da Área de Transbordo, tais como maior
investimento na área da saúde, na infra-estrutura do bairro, e implantação
de cortina verde. Apoio: FAPEMIG, CNPq, CAPES.
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Avaliação antropométrica de funcionários do Hospital Municipal de
Governador Valadares
Thalyta de Oliveira Goveia, Brenda Diniz Pinto, Isabelly do Nascimento
Sobreira, Jordana Aleixo Silva, Raquel Souza Ramos, Regina Célia Sirio;
Tatiana Calavorty Lanna Pascoal (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Antropometria, avaliação nutricional de funcionários,
excesso de peso.
Introdução: Estudos mostram que se o estado nutricional do trabalhador
está adequado, o mesmo se torna mais produtivo, apresenta maior rendimento, podendo assim reduzir os níveis de acidentes de trabalho e absenteísmo, além disso, o excesso de peso é fator de risco para diversas
doenças como Doenças Cardiovasculares, Diabetes Mellitus, Hipertensão
Arterial e até mesmo câncer. Não obstante muitos funcionários que trabalham no Serviço de Nutrição e Dietética (SND) e em outros setores dos
hospitais apresentam estado nutricional indesejáveis. Objetivos: Avaliar o
estado nutricional de funcionários de um Hospital de Governador Valadares. Metodologia: Foram avaliados 48 funcionários do Hospital Municipal
de Governador Valadares, utilizando balança plataforma digital da marca
balmak com capacidade de 150kg e sensibilidade de 50g e estadiômetro e
por fim foi-lhes entregue uma folha de orientação, o resultado do cálculo
do IMC, e para construção do referencial teórico utilizou-se artigos científicos relacionados ao tema, encontrados nos bancos de dados Medline,
Pubmed e SCIELO. Desenvolvimento: Os 48 colaboradores participantes possuíam idade média de 40,38 anos, mínima de 21 e máxima de 60
anos, a maioria do sexo feminino (89,6%). Segundo os dados coletados
observou-se prevalência nas mulheres de 46,51% de sobrepeso, 27,91%
de obesidade grau I, 20,91% de eutrofia e 4,65% de obesidade grau II.
Nos homens 60% estavam com sobrepeso e igualmente com 20% estavam
eutróficos e com obesidade grau I. Em ambos os sexos prevaleceu também
o Sobrepeso (47,92%) seguido de Obesidade grau I (27,08%), Eutrofia
(10%) e Obesidade grau II (2%). Conclusões: Os altos índices de excesso
de peso e obesidade revelam que o consumo alimentar destes funcionários
é inadequado e afirma a importância da educação alimentar para melhorar
o perfil nutricional destes funcionários.
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Fatores de vulnerabilidade da pessoa idosa
Francisco Shimabukuro Júnior; Geane Alves Dutra; Marisa Pinto Coelho;
Eunice Maria Nazarethe Nonato (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Envelhecimento, Vulnerabilidade, Políticas públicas.
Introdução: O contingente de pessoas idosas no Brasil tem crescido de
forma significativa, mas apesar da expressividade numérica, muito ainda
há de se avançar frente aos desafios associados à complexidade do envelhecimento. Torna-se relevante refletir sobre as situações de vulnerabilidade
que o idoso se encontra exposto no cenário brasileiro. Objetivo: Discutir a
questão do envelhecimento dentro de suas multiplicidades, com destaque
ao contexto de vulnerabilidade. Metodologia: trata-se de um estudo de
caráter qualitativo, com base em revisão bibliográfica. Possui como referencial teórico Minayo (2012); Paranhos, Albuquerque e Garrafa (2017);
e Rodrigues e Nery (2012). Resultado: O estudo evidencia que o envelhecimento enquanto processo, a velhice enquanto fase da vida e que o idoso
como cidadão, estão inseridos em inúmeras discussões, estudos, projetos
e políticas públicas, no entanto, o fato dessa esfera se concentrar muito no
campo teórico, das reflexões, ainda há muito o que se alcançar para que a
pessoa idosa desfrute de uma nova cultura de cuidados. Conclusão: A pessoa idosa se encontra exposta a diversas situações sociais que agravam sua
condição de vulnerabilidade. As políticas de saúde voltadas para o idoso
prezam pela inserção social e por inúmeros direitos de quem envelhece,
portanto, envelhecer no Brasil significa ainda fazer parte de uma sociedade em que o idoso vive em condições de isolamento, de desvalorização
e preconceitos. A velhice precisa ser reinventada, para que o idoso como
sujeito de direitos, saia da condição de significativa vulnerabilidade e se
torne parte integrante de um sistema para o qual seja considerado como
sujeito autônomo e ativo.
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O teatro como estratégia para a promoção de saúde bucal
Josué Santos Dias, Cássia Rodrigues Dias de Lima, Iane Carla do Nascimento, Elaine Toledo Pitanga Fernandes (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação em saúde, teatro, promoção da saúde
Introdução: A promoção da saúde constitui a maneira mais eficaz para
o enfrentamento das doenças. O empoderamento do sujeito se torna o
principal fator para a adoção de medidas saudáveis. Uma das técnicas facilitadoras para melhor ensino-aprendizagem é o uso do teatro em uma
abordagem lúdica e inovadora capacitando as pessoas para a autorreflexão
e crítica no cuidado de si e do outro. Objetivo: Realizar uma revisão de
literatura acerca da utilização do teatro como estratégia para promoção
em saúde bucal. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de literatura em periódicos completos nacionais publicados nas bases de dados
LILACS e SciELO entre os anos de 2011 a 2018. Resultados: O teatro
permite introduzir um trabalho educativo com temáticas diversificadas,
sendo eficaz o seu papel enquanto método educativo para promoção da
saúde bucal. A necessidade de comunicar ideias deve permitir uma imersão no mundo cênico de forma a transformar tais ideias em comunicação.
Isto deve ser considerado por quem faz educação em saúde para diferentes grupos humanos. Assim, o teatro surge como uma maneira de humanizar a prática, através da contemplação dos sentimentos, das emoções,
da intuição e razão. Estudos também revelaram que expressões artísticas
como forma de comunicação contribuem para a criação de momentos de
descontração e alegria, constituindo-se em uma poderosa estratégia capaz
de auxiliar no processo terapêutico de pessoas doentes. Conclusão: Concluiu-se que o teatro como modalidade em educação e saúde transcende
as bases tradicionais do pensar, fazer e do ser e apresenta-se como uma
estratégia satisfatória na promoção de saúde bucal.
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Gestação e pré-natal: uma releitura baseada no estado da arte
Mariana Gomes Torres, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata
Bernardes Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chave: exames, gestantes, parto, pré-natal, complicações
Introdução: Gestação e parto são momentos de intensas transformações
e dúvidas que permeiam o imaginário da sociedade e da própria gestante
que vivencia esse período de maneira tão intensa. O pré-natal é um campo
de intensa preocupação, pelas questões biopsicossociais que envolvem a
gravidez e suas repercussões. Nesse sentido, realizou-se a construção desse estudo de revisão integrativa. Objetivo: Mapear a produção acadêmica
relacionada a motivos que levaram as gestantes a realizarem ou não o pré-natal. Metodologia: utilizou-se a busca de artigos na base de dados do
portal da Capes, com a delimitação de período em 10 anos. Resultado:
Nos trabalhos foram apontados que fatores como apoio familiar, a comunicação eficaz pelos profissionais de saúde, e o sucesso da gravidez com
um concepto saudável como sendo as principais motivações que levaram
essas mulheres a realizarem o pré-natal e como motivos para não realizar
o pré-natal foram apontados, a dificuldade de acesso aos centros de saúde, a falta da contra-referência para as situações de urgência, e a falta de
competência e diálogo dos profissionais de saúde. Conclusão: Conclui-se
que o modelo biomédico que impera na saúde é um dos fatores que levam
a falha de assistência adequada, e que uma descrição mais detalhada do
fenômeno da gestação poderia trazer uma linguagem comum e próxima
dessa gestante para que ao entender melhor o processo, se torne elemento
ativo na sua própria rotina de cuidados pré-natais.
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Índices oclusais que avaliam o impacto da maloclusão na qualidade
de vida de escolares: revisão de literatura.
Sarah dos Santos Barbosa, Ranam Moreira Reis, Mabel Miluska Suca Salas, Mauricio Badaró, Janaina Gomes (orientador).
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
(UFJF/GV).
Palavras chaves: maloclusão, qualidade de vida, epidemiologia
Introdução: A Organização Mundial de Saúde considera a maloclusão em
terceiro lugar na escala de prioridades dos problemas odontológicos, pois
está associado a desvios estéticos e a distúrbios funcionais e transtornos
psicossociais. Considerando o impacto da maloclusão, o uso de instrumentos que relacionam saúde bucal à qualidade de vida se faz necessário.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi realizar revisão de literatura sobre
os principais índices oclusais utilizados para avaliar o impacto da maloclusão na qualidade de vida de escolares. Metodologia: A revisão foi baseada em literatura especializada através de consulta a artigos científicos
de 2000 a 2018 selecionados através dos bancos de dados Scielo, Pubmed, Bireme. Resultados: Os índices estudados foram o DAI, IOTN, TPI,
OIDP e COHQoL. A grande variabilidade de sistemas de registro e análises mostraram o quanto é difícil encontrar um método que satisfaça os
pesquisadores, pois a má oclusão possui natureza multifatorial e somados
as expectativas do indivíduo, necessidade psicológica e aspectos socioeconômico, torna-se difícil determinar um modelo ideal de índice oclusal.
Por isso, a escolha dependerá da necessidade do pesquisador. Conclusão:
Conhecer os diversos índices relatados na literatura é essencial, pois cada
um possui uma peculiaridade que pode ser importante para uma determinada análise, desenvolvimento de estratégia e promoção de saúde bucal.
Apoio: PROPESQ, UFJF-GV
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Patologia em alvenaria estrutural de bloco cerâmico
Suzzanny Nogueira da Silva; Antônio Celso Brandão Júnior; Francismara
Teófilo de Assis; Eugênio Vinícius Flores Taipina (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chave: patologia, fissuração, alvenaria.
Introdução: O termo Patologia, de origem grega (páthos, doença, e lógos, estudo), é amplamente utilizado nas diversas áreas da ciência, com
denominações do objeto de estudo que variam de acordo com o ramo da
atividade. A patologia nas edificações é o estudo de anomalias ou problemas do edifício e as alterações anatômicas e funcionais causadas no mesmo
e pode ser adquirida durante a execução da obra, na concepção do projeto,
ou ao longo de sua vida. A alvenaria estrutural é um processo construtivo
no qual os elementos que desempenham a função estrutural são a própria
alvenaria, dispensando o uso de pilares e vigas, o que acarreta na redução
de custos. Um tipo de patologia que ocorre são as fissuras presentes perto
dos vãos das edificações, neste caso, ocorre uma grande concentração de
tensões nos vértices, e as fissuras podem assumir diversas configurações,
sendo as mais comuns as inclinadas partindo do canto da abertura. Esse
tipo de alvenaria deve ser executado com muito cuidado para evitar fissuras, pois podem interferir na estética, na durabilidade e nas características
estruturais da construção. Objetivo: Identificar as possíveis medidas para
evitar o surgimento de fissuras nas edificações, anteriormente ao início da
execução da alvenaria estrutural. Metodologia: Estudo realizado através
de revisão bibliográfica e pesquisa exploratória. Resultados: Os resultados de acordo com as pesquisas realizadas mostraram que para evitar
fissuras nos vãos da edificação é necessário utilizar vergas e contravergas,
pois têm a finalidade de aumentar a resistência da estrutura aos esforços de
tração e compressão, distribuindo as tensões e cargas nos vãos de portas e
janelas. Conclusão: Através do estudo realizado, para se obter um bom
resultado no processo da mesma, é necessário avaliar e prevenir desde o
princípio os danos recorrentes de uma estrutura incorreta.
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Grupo de gestante na atenção básica: relato de experiência e perfil
epidemiológico
Maiza Barbosa Teixeira Leite; Beatriz Garcia Pereira; Meiryanny Costa
Silva; Samara Alves Avanzi; Geane Alves Dutra (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-chave: Gestantes, Atenção básica, Grupos de gestante.
Introdução: A mulher vivencia mudanças durante o período gestacional,
ficando mais susceptível física e emocionalmente. A gestação requer reorganização corporal e adaptações hormonais, familiares e sociais. Dessa
forma, além do pré-natal, os grupos operativos de gestantes ofertados na
atenção básica de saúde servem para direcionar a assistência, humanizar
os serviços de saúde e fortalecer os vínculos. Objetivo: Traçar o perfil
epidemiológico e relatar a experiência com as gestantes atendidas em uma
Estratégia de Saúde da Família no município de Governador Valadares/
MG. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, com um grupo de gestantes cadastradas na ESF São Tarcísio, realizado através da coleta de dados como idade gestacional, idade da gestante, patologias e uso de medicamento, nos prontuários de 5 gestantes
acompanhadas. O grupo teve início em agosto de 2018 e já foram realizados dois encontros mensais com as gestantes na estratégia. Resultados:
Apontam que dos prontuários analisados, nenhuma das gestantes apresentam patologias e não fazem uso regular de medicamentos. Em relação a
idade cronológica e idade gestacional, duas gestantes tem 21 anos e estão
na trigésima segunda semana de gestação, uma tem 36 anos e está na vigésima semana de gestação, outra com 25 anos e está na trigésima segunda
semana, e a última com 27 anos está na décima sexta semana de gestação.
Nos encontros as gestantes aprenderam técnicas de massagem para bebês,
e cuidados básicos com o bebê e com a saúde físico postural da gestante.
Conclusão: Acredita-se que conhecer essas usuárias auxilie na implementação de políticas públicas, e através desta vivência, observou-se que as
gestantes demostram interesse em participar dos encontros, em serem instruídas e orientadas e se sentem acolhidas pela estratégia de saúde da família (ESF), o que proporciona uma melhora qualidade de vida na gestação,
contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade materno-infantil.
Apoio: CAPES
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Regime militar (1964-1985): um levantamento dos artigos produzidos recentemente (2007-2016)
Fernando Coelho Freitas
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: regime militar; território; territorialidade.
Introdução: Regime militar (1964-1985) foi um período marcante da História do Brasil. Os acontecimentos que marcaram a quebra da legalidade
constitucional e a implantação de um sistema ditatorial já renderam muitos trabalhos significativos. O tema mostra-se ainda atual, pois continua
presente em debates políticos. Objetivos: Este artigo tem como objetivo
fazer um levantamento da produção de artigos acadêmicos produzidos recentemente referentes ao regime militar (1964-1985) no Brasil, visando
perceber as lacunas ainda existentes a respeito do assunto. Metodologia:
Foi feito uma pesquisa quantiqualitativa de “estado da arte”, de busca na
plataforma do site Scielo, que hospeda trabalhos científicos revisados e
considerados relevantes. O recorte temporal utilizado compreende janeiro
de 2007 a dezembro de 2016. As palavras-chave utilizadas para a pesquisa
foram: regime militar, Brasil, território e interdisciplinaridade. Resultados: A pesquisa identificou vinte e quatro artigos. Os trabalhos encontrados abordam o regime utilizando-se do diálogo com diversas áreas do
conhecimento, tais quais: Política, Economia, Educação, Biologia, Literatura, Física e Música. Conclusão: Fazer o levantamento dos artigos produzidos recentemente mostrou como o tema é ainda significativamente
estudado. O diálogo com outras disciplinas tem sido uma marca dos trabalhos mais atuais, o que reforça a presente proposta de estudo, que pretende
ser interdisciplinar. A discussão a respeito do território e da territorialidade, importantes conceitos discutidos pela Geografia, não apareceu entre os
trabalhos encontrados. Apoio: CAPES.
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Aspectos humanísticos na fase inicial do curso de medicina
Luís Gustavo de Freitas Fonseca, Bárbara da Costa Boy, Giovanna Viana
Pereira de Oliveira, Luíza Fernandes Nonato
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: humanização, acadêmicos de medicina, empatia.
Introdução: A humanização refere-se à prática de quem zela pela vida,
busca resgatar o interesse pelo ser humano integral além do respeito mútuo à qualidade de vida. Sendo assim, é fundamental que o acadêmico
de medicina considere o conjunto dos aspectos biológicos, mentais, socioeconômicos e ambientais do paciente. A discussão da humanização no
serviço de saúde no Brasil vem evoluindo, entretanto há limitações e uma
das dificuldades está relacionada ao profissional com formação técnica/
biológica. Objetivo: Identificar como a literatura descreve a importância
do processo de humanização desenvolvido pelos acadêmicos de medicina
no início de sua formação. Metodologia: Pesquisa bibliográfica por meio
da base de dados Scielo. Resultados: Umas das principais características
voltadas ao humanismo é a empatia que abrange aspectos voltados à comunicação, pensamento relativista, valores, costumes e experiências das
partes envolvidas. Segundo Moreto e Blasco (2012) nos primeiros anos
do curso, o estudante se envolve emocionalmente com o paciente, por
estar mais entusiasmado e, com avanço do curso, procedimentos técnicos
sobrepõem os sentimentos, culminando no processo de desumanização.
Assim, disciplinas voltadas para a humanização vêm sendo implantadas
às grades curriculares dos acadêmicos de medicina, buscando melhorar os
cuidados na relação médico-paciente, já que a maioria dos atendimentos
ainda se encontra direcionado para os padrões biomédicos o que reduz a
humanização das práticas de saúde. Conclusão: O presente estudo permite caracterizar a importância das práticas de humanização na formação
acadêmica dos médicos, foi possível perceber que há uma grande preocupação das faculdades de medicina em formar profissionais com um olhar
mais integrador voltado para a garantia da qualidade de vida sob todos os
aspectos do paciente, todavia, ainda é preciso maiores investimentos para
construção efetiva do cuidado integral.
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Reflexões sobre a necessidade de ampliação do atendimento à saúde
nas unidades prisionais
Marcella Aires Siqueira, Viviane Cristina Pinheiro Marinho, Braulio de
Magalhães Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: atenção à saúde, detentos, presídio GV, PNAISP
Introdução: O município de Governador Valadares possui quatro unidades de execução de penas instaladas - com variados níveis de segurança e
segmentos - sendo objeto de análise no presente trabalho o Presídio de Governador Valadares. Apesar da superlotação, o atendimento em saúde é individual e alguns detentos são levados aos órgãos públicos especializados,
mediante escolta e agendamentos. O custo com deslocamentos de presos e
a segurança dos envolvidos são fatores essenciais na análise. Em debate de
implementação desde a década de 1990, há no Brasil a Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade Prisional
(PNAISP), que indicam normas e visam efetivar tal operacionalização,
desse modo, os municípios deveriam habilitar equipes multiprofissionais
para atendimento à saúde de indivíduos privados de liberdade. Portanto,
garantir direitos previstos na Constituição e concretizar a dignidade humana a um público marginalizado é o foco do presente trabalho. Objetivo:
Analisar, discutir e identificar os limites e possibilidades de implementação da PNAISP no município, especialmente o credenciamento de equipes
multiprofissionais para atender as unidades. Metodologia: Consultas aos
órgãos competentes referente a segurança e entrevista junto a gestão prisional. Resultados: Constatou-se que falta sensibilização da população
e governantes para o público encarcerado e atualmente não se vislumbra
compromissos com a pauta de implantação da PNAISP, embora tenham
atendimento em saúde, nos termos previstos pelo Sistema Único de Saúde
– SUS. Além da superlotação carcerária, os acometimentos de saúde são
complexos, variados e de extrema gravidade, o que exigiria atendimento
qualificado. Enfim, a implantação da PNAISP seria fundamental nas unidades prisionais. Conclusão: Evidencia-se a necessidade de um debate
social amplo, e também ações objetivas, para que os governantes “enxerguem” os encarcerados de modo a implantar a PNAISP nos municípios.
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Benefícios da Caminhada Nórdica para a Doença de Parkinson
Rayane Taborda de Matos, Lorena de Oliveira Ferreira, Quéren-Hapuque
Ferreira de Souza, Gabriela Naiara dos Santos Fernandes, Geane Alves
Dutra (Orientadora). Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Doença de Parkinson. Caminhada Nórdica. Distúrbio do
Movimento
Introdução: A caminhada nórdica (CN), também conhecida como caminhada de pólos, tem sido usada para proporcionar melhora na capacidade
de locomoção de indivíduos com distúrbios do movimento, como os gerados pela doença de Parkinson (DP), uma afecção degenerativa do sistema nervoso central, responsável por alterações de nível progressivo de
comprometimento motor e disfunções posturais. Objetivo: Investigar, na
literatura os benefícios da Caminhada Nórdica para pacientes com Doença
de Parkinson. Métodos: Este estudo foi desenvolvido por meio de uma
revisão bibliográfica, com análise de artigos coletados nas bases de dados PEDro, Pubmed e Bireme, publicados nos idiomas português, inglês
e espanhol, no período de 2008 a 2018. Como descritores para a análise
foram utilizados “Parkinson Disease” and “Nordic Walking”. Foram encontrados 44 artigos, dos quais apenas 25 relacionavam os benefícios da
caminhada nórdica à doença de Parkinson. Resultados: Observa-se que
ainda é escasso o número de publicações voltadas diretamente para o uso
e benefícios da CN em pessoas com DP. Frente às publicações analisadas,
a CN é discutida por autores cujos estudos mostram evidências positivas
e outras insatisfatórias em relação a indicação dessa caminhada para pacientes com DP. Conclusão: Apesar de alguns estudos mostrarem que a
CN seja eficaz para pacientes parkinsonianos, reduzindo a instabilidade
postural, melhorando a mobilidade e a velocidade da marcha, o pequeno
número de amostras utilizadas nas pesquisas e o número de publicações
voltadas diretamente para a temática traduzem a necessidade de mais estudos para comprovar melhor sua efetividade.
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Perfil dos pacientes idosos atendidos pela Fisioterapia em uma Estratégia de Saúde da Família em Governador Valadares - MG
Anaile Duarte Toledo Martins, Geane Alves Dutra (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras chave: envelhecimento, expectativa de vida, muito idosos, perfil
epidemiológico
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: Traçar o perfil dos pacientes idosos atendidos por estagiários do curso de Fisioterapia da UNIVALE no estágio de Saúde Coletiva
em uma Estratégia de Saúde da Família, 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.
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Conservação de peixes ameaçados de extinção do rio Santo Antônio,
Bacia do rio Doce
Hatus de Oliveira Siqueira, Dilberto Ribeiro Arashiro, Wellington Adriano
Moreira Peres, José Augusto Senhorini; George Shigueki Yasui.
UNESP – Botucatu; CEPTA/ICMBio - Laboratório de Biotecnologia de
Peixes.
Palavras-chave: banco genético, peixes, rio doce
Introdução: O rio Santo Antônio, um dos principais tributários do rio
Doce, abriga espécies endêmicas e ameaçadas de extinção: Henochilus
wheatlandii, Hypomasticus thayeri, Brycon opalinus e Steindachneridion
doceanum, que podem servir de suporte para a consolidação de bancos
genéticos e futura reconstituição. Objetivo: Mapear pontos de ocorrência
de espécies de peixes ameaçados de extinção no rio Santo Antônio e realizar estudos de biologia reprodutiva básica para consolidação de bancos
genéticos ex situ. Metodologia: Os peixes foram coletados no rio Santo
Antônio, Ferros/MG. Foram adotados procedimentos não-letais de modo
a obter o maior número de informações possíveis, principalmente à reprodução, que é vital para espécies ameaçadas. As gônadas foram coletadas
dos peixes que vieram a óbito e posteriormente foram determinados o sexo
e os estádios de maturação sexual. Também foram realizadas análises da
anatomia externa, morfologia e cultura de células para clonagem. Os peixes foram transportados para o CEPTA/ICMBio, Pirassununga/SP, para
formação de banco genético ex situ. Resultados: Validamos o registro
de Andirá (H. wheatlandii) ocorrendo no rio Santo Antônio e rio Tanque,
os exemplares capturados nos permitiram fazer um estoque dessa espécie para fins de banco genético e futura reconstituição através de clonagem por transplante nuclear. Observamos dimorfismo sexual através de
espículas sexuais, presente somente nos machos com gônadas maduras.
Além do Andirá, foi capturado apenas um exemplar de Brycon opalinus e
um exemplar de Hypomasticus thayeri. Conclusão: A região do rio Santo
Antônio é área de ocorrência de espécies de peixes ameaçadas de extinção endêmicas e área de reprodução do H. wheatlandii e Brycon opalinus. É possível diferenciar machos e fêmeas de H. wheatlandii através de
espículas sexuais, presente em indivíduos machos de maturação sexual
avançado. Estudos na área de biotecnologia estão em andamento. Apoio:
MPMG; CEPTA/ICMBio; UNESP-IBB
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Efeitos dos derivados de ácidos ursólico sobre a viabilidade das células de câncer pulmonar A549
Elaine Carlos Scherrer Ramos, Caio César de Souza Alves, Ydia Mariele
Valadares, Marcela Pereira Leão, Jéssica Aline Silva Soares, Sandra Bertelli Ribeiro de Castro (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Universidade Federal de Juiz
de Fora – UFJF, Universidade Federal Vale do Jequitinhonha e Mucuri –
UFVJM
Palavras-chave: ácido ursólico, A549, antitumoral
Introdução: O ácido ursólico (ácido 3β-hidroxi-12-en-28-oic) é um triterpenoide pentacíclico encontrado em diversas plantas medicinais. Estudos
demonstram sua capacidade em reduzir a viabilidade de células tumorais.
Objetivo: avaliar o efeito de dezoito derivados de ácido ursólico na viabilidade de células de adenocarcinoma de pulmão A549. Metodologia: as
células A549 foram cultivadas em placas de 96 poços a 2x105 células·mL-1
em RPMI-1640 suplementado e mantidas a 37° C em 5% de CO2. As células foram mantidas em cultura durante 24h e 48h na presença ou ausência
de ácido ursólico (AU) ou derivados de ácido ursólico (AUD1-AUD18)
a 30, 60 e 90 µM. Para verificação da viabilidade utilizou-se o ensaio de
MTT. Resultados: em 48 horas foi possível observar que os compostos
AUD1, AUD3, AUD5, AUD6, AUD8, AUD9, AUD10, AUD11, AUD12,
AUD13, AUD15, AUD16, AUD18 foram capazes de reduzir a viabilidade
celular das células A549 em relação ao controle (100% de viabilidade). O
composto AUD1 foi capaz de reduzir a viabilidade celular nas concentrações 30 μM (3,67 ± 0,4082); 60μM (0,123 ± 0,04889) e 90μM (0,056 ±
0,01595), sendo significativamente mais eficaz que o AU nestas concentrações (99,66 ± 2,544; 23,45 ± 1,475; 2,883 ± 0,1866), respectivamente.
O composto AUD16 reduziu a viabilidade celular a valores significativamente menores que AU na concentração de 90μM (0,643 ± 0,2082). Em
24 horas de cultura apenas os compostos AU 90μM (33,91±1,656), AUD1
60μM (28,59±4,78) e 90μM (5,36±0,2), AUD6 90μM (55,24±2,025),
AUD16 90μM (26,92±3,389) foram capazes de reduzir a viabilidade celular em relação ao grupo controle (100% de viabilidade). Conclusão: A
esterificação na posição C-28 do AU gerou compostos (AUD1 e AUD16)
com melhor potencial citotóxico contra as células A549. Estudos adicionais são necessários para determinar os mecanismos moleculares de ação
desses derivados. Apoio: FAPEMIG, CNPq, CAPES
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Alterações neuromotoras associadas ao uso de substâncias psicoativas  
Lorena de Oliveira Ferreira, Gisele Mara P. Bitencourt, Fernanda da Silva
Oliveira, Jeniffer Rodrigues dos Santos, Geane Alves Dutra (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Drogas ilícitas. Sistema Nervoso Central. Álcool. Alterações neuromotoras
Introdução: O consumo de drogas ilícitas representa um importante problema de saúde pública em todo mundo, sendo considerado droga qualquer entidade química ou mistura que altere a função biológica e algumas
estruturas do corpo humano. Objetivo: Destacar as alterações neuromotoras causadas por substâncias ilícitas e álcool em usuários, destacando seus
desafios para o sistema de saúde. Métodos: trata-se de uma revisão bibliográfica realizada a partir de buscas nas bases de dados PubMed, SciELo e
BVS, com publicações entre os anos de 2008 a 2018. Foram encontrados
19 artigos diretamente relacionados ao tema. Dos artigos utilizados, 16
em Língua Inglesa, 2 em Língua Espanhola e 1 em Língua Portuguesa,
possuindo, em sua maioria Qualis A1 a B4. Além dos artigos, foram utilizados 5 livros, e excluídos da pesquisa artigos de revisão, ensaios clínicos que utilizavam animais, teses e dissertações. Resultados: Os estudos
analisados permitiram observar que o uso abusivo de substâncias ilícitas
e álcool pode provocar alterações no sistema nervoso central dos usuários, gerando consequências como déficit de equilíbrio, coordenação motora, marcha, força e tempo de reação. Tais alterações podem interferir de
forma significativa na funcionalidade e qualidade de vida dos usuários,
assim como afetar seus familiares e questões socioeconômicas. Conclusão: Observa-se que pouco tem se estudado e discutido sobre as alterações neuromotoras e demais consequências que se relacionam ao uso de
substâncias psicoativas no Brasil. Além das alterações apresentadas neste estudo, muitas outras questões como formação de profissionais e acesso
dos usuários a tratamentos devem ser levantadas para estudos futuros. O
tema em questão representa um grande desafio para o sistema de saúde
brasileiro, e que, por sua abrangência biopsicossocial, merece ser amplamente discutido.
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Análise relativa à morbimortalidade das doenças cardiovasculares
no estado de Minas Gerais.
Elenilza Ingrácia da Silva Rosa, Renato de Castro Martins, Aline Prado.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Morbimortalidade. Doenças Cardiovasculares. Minas
Gerais.
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são um conjunto de problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos, provocando doenças
e graves complicações à saúde. Objetivo: analisar dados secundários referentes às DCV no estado de Minas Gerais, considerando a taxa de mortalidade no ano de 2016, e as informações relativas às internações hospitalares
no período de 2017 obtidas através da Autorização de Internação Hospitalar (AIH). Metodologia: Foram utilizados arquivos extraídos do portal
DATASUS e do Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIHSUS.
Utiliza-se como referência os dados descritivos do CID-10, Capítulo IX
- Doenças do aparelho circulatório (I00-I99). O processo envolveu diferentes etapas tais como importação, manipulação e análise dos dados
realizados através dos programas PostrgreSQL® e Programa R®. Resultados: os resultados mostram que, no ano de 2016, ocorreram 135.257
óbitos no estado, sendo que 34.478 mortes foram ocasionadas por DCV,
o que corresponde a 25% desse total. Considerando as variáveis “Sexo x
Raça/Cor”, destaca-se a maior proporção em homens brancos. Em relação
aos fatores “Sexo x Faixa Etária”, as mais atingidas são as “mulheres de
80 anos e mais”. Quanto às internações relacionadas às DCV, no ano de
2017, o estado totalizou um número de 141.568, sendo que o custo médio
por internação foi de R$2.153,00. Neste sentido, nota-se que valor gasto
pela internação com os homens é significativamente maior do que com as
mulheres. A média de idade dos pacientes internados é de 62 anos, com o
Desvio Padrão (DV) de 16. A média de dias de internação é de seis dias,
com DV de 7.5, sendo que em 50% das internações o paciente permaneceu
internado por até quatro dias. Conclusão: No estado de Minas Gerais as
DCV são uma das principais causas de morte e atingem mais homens do
que mulheres, em idades acima dos 50 anos. A alta freqüência de internações ocasiona custos médicos e socioeconômicos elevados.
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Mapeamento da produção acadêmica sobre a Teoria Fundamentada
nos Dados
Débora Tameirão Lisboa, Patrícia Falco Genovez (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: pesquisa, metodologia, Teoria Fundamentada nos Dados
(TFD).
Introdução: A Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) mostrou ser uma ferramenta que se encaixa muito adequadamente às muitas
subjetividades (psicológicas, emocionais, culturais, etc.) encontradas em
pesquisas que envolvem um contexto social complexo, assim como em
pesquisas de caráter interdisciplinar, cada vez mais importantes e necessárias no meio acadêmico. Objetivo: Realizar o mapeamento da produção acadêmica sobre esse método de análise de dados, 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: teoria fundamentada nos dados. Buscando por estudos em língua portuguesa. Os
artigos encontrados foram organizados em um quadro com os critérios
observados em cada artigo: ano de publicação; título; subárea do conhecimento. Resultados: A busca resultou na identificação de cento e quarenta e seis artigos. A partir da análise desse quadro, foi constatado que a
subárea da enfermagem é a que faz mais uso dessa metodologia, reunindo
aproximadamente oitenta por cento dos trabalhos encontrados. Entendendo que é a subárea mais desenvolvida nos estudos voltados para a compreensão aprofundado das subjetividades humanas na prática profissional.
Entre os artigos encontrados na busca, não foram identificados trabalhos
especificamente dentro do prisma da arquitetura, demonstrando a necessidade de exploração acadêmica do assunto. Conclusão: O levantamento
bibliográfico a TFD, norteia e confere base teórica do que se tem estudado
a respeito da temática, fornecendo subsídio para a produção acadêmica
que fará uso dessa metodologia de análise e se sucederá a essa pesquisa,
entendendo que é uma área a ser explorada no meio acadêmico de arquitetura e urbanismo.
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Resistência à tração do aço por meio de ensaios mecânicos: importância e aplicação na engenharia civil
Gleidlene Costa Andrade Santos, Carolina Oliveira Lima, Guylherme
Coelho Leite, James Eduardo Coqueiro da Silva, Pedro Alexandre Chaves
Figueiredo e Dayane Gonçalves Ferreira (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: aço, ensaios mecânicos, resistência à tração, ruptura
Introdução: Os ensaios mecânicos têm grande importância na engenharia, através deles pode-se determinar se os materiais apresentam as propriedades que os tornarão adequados ao seu uso. O ensaio de tração determina resistências características do material quando este é submetido a
uma carga. Objetivo: Analisar o comportamento de dois aços por meio de
ensaios em corpos de prova, aço 1010 e 1045 sob tração. Metodologia: Os
corpos de prova foram medidos, submetidos ao ensaio de resistência à tração, em prensa universal, até a sua ruptura. Após a ruptura foram analisadas as medidas do comprimento e diâmetro final, podendo assim observar
o comportamento dos corpos de prova submetidos ao ensaio. Resultados:
Através do ensaio foram obtidas as medidas iniciais do corpo de prova
aço 1010 (comprimento da parte útil 90 mm e diâmetro 13 mm) e do aço
1045 (comprimento da parte útil 90 mm e diâmetro 13 mm) e as medidas
finais do aço 1010 (diâmetro do ponto de ruptura 6 mm, comprimento
da parte útil 119 mm, rompeu com 6800 Kg) e do aço 1045 (diâmetro
do ponto de ruptura 10 mm, comprimento da parte útil 98 mm e rompeu
com 12550 Kg). Conclusão: Através do ensaio pode-se concluir que o
aço 1045 é mais resistente que o aço 1010. Observa-se a importância do
ensaio mecânico de tração na caracterização dos aços, que, por meio dos
dados levantados obtêm-se a resistência a tração de materiais diferentes,
podendo assim prever seu comportamento em uma determinada situação.
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A importância de profissionais qualificados para evitar patologias no
assentamento de granitos
Nivaldo Ferreira Soares da Silva, Daniel Borges de Oliveira Neto, Fabrício Ferreira Timoteu, Luis Eduardo Cirilo Damascena, Wallysson Santos
Vieira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras–Chave: granito, espessura, assentamento, patologia
Introdução: A importância do profissional qualificado para a análise e
assentamento do granito é essencial durante o recebimento e preparo dos
materiais. Várias peças de granito são enviadas com dimensões inadequadas e não são enviadas as quantidades exatas que foram solicitadas, podendo causar diversas patologias em seu granito e/ou na sua obra caso passe
despercebido pelo profissional. Objetivo: Analisar os granitos recebidos
de modo que possamos observar a quantidade do mesmo, com dimensões
diferentes das solicitadas e que patologias podem originar diante dessa
análise. Metodologia: Para obtermos nosso resultado solicitamos 55 peças de granito com dimensões de acordo com a NBR 15845 e anexos, do
qual revisamos suas dimensões no laboratório de materiais de construção
na Universidade Vale do Rio Doce. Resultado: As peças adquiridas para o
estudo apresentaram variações quanto à espessura e durante a análise dos
materiais solicitados, observamos que as 10 peças de granito que deveriam
vir com dimensões de 30x100x400mm, foram entregues com dimensões
de 50x100x220mm. Conclusão: O fato de existir na obra mais de um tipo
de dimensionamento de espessura, demanda maior atenção na execução
do assentamento. Um erro de assentamento de peças com espessuras diferentes, implicarána variação quantitativa de substrato de uma peça para
a outra na fixação, as peças que demandarem maior substrato estarão suscetíveis à modificação na coloração original, manchas, eflorescências, degradações, deteriorações, trincas, perda da resistência mecânica, desgaste, desplacamento, juntas descontínuas, falhas nos rejuntamentos e perda
de brilho. Assim, a presença de profissionais qualificados é fundamental,
conferindo os materiais no recebimento e cobrando as quantidades e características devidamente solicitadas à identificação para a execução do
assentamento das peças corretas, para não ocasionar patologias durante a
execução da obra ou até mesmo após a mesma já estar concluída.
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Avaliação Pós-Ocupação de Habitações de Interesse Social: Um estudo de caso do conjunto habitacional Sertão do Rio Doce 0.
Eduarda Regina Moura Silva, Gabriela Santos Pereira, Natália Moreira Ferreira, Pedro Paulo Campos de Souza, Dayane Gonçalves Ferreira
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Habitação de Interesse Social; Avaliação Pós Ocupação; Residencial Sertão do Rio Doce 0.
Introdução: A Habitação de Interesse Social (HIS) surge no Brasil a partir de 1950. Desde então as HIS são alternativas em programas de governo para reduzir o déficit habitacional do país. A fase de projeto de uma
edificação é precedida de uma análise de determinada realidade, onde se
verifica as características do local eo estilo de vida do usuário, a partir
disso, é possível extrair diretrizes para procedimentos de projeto. A observação dessa realidade pode ser feita, portanto, através de Avaliação Pós
Ocupação (APO). A APO é definida como uma metodologia de pesquisa que aplica técnicas de avaliação de desempenho no decorrer do uso
do ambiente construído. Objetivo: O objetivo deste trabalho é fazer uma
Avaliação Pós-Ocupação (APO) de caráter qualitativo e quantitativo das
habitações do Residencial Sertão do Rio Doce 0, situado em Governador
Valadares/MG. Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico, consulta ao manual do proprietário, além de revisão de projetos, visitas
técnicas, registros fotográficos, aplicação de questionário (submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP) e confecção de mapas comportamentais. Resultados: Pretende-se com este trabalho mostrar a importância do
estudo das necessidades básicas dos moradores através de APO, ao passo
que essa metodologia de pesquisa permite a aproximação da realidade do
objeto pesquisado à medida que considera aspectos quantitativos e qualitativos. Conclusão: Visto a necessidade de estabelecer uma política de
controle de qualidade das edificações, é importante pensar na habitação
em todas as suas etapas. E, assim, contribuir no desenvolvimento de projetos, gestão da construção e utilização das habitações de interesse social,
oferecendo orientações para prevenção das manifestações patológicas em
novos empreendimentos.
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Diferentes olhares sobre a Maternidade.
Aline Valéria de Souza, Valéria de Oliveira Ambrósio, Marileny Boechat
Frauches (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavra-chave: Maternidade. História. Interdisciplinaridade.
Introdução: O termo maternidade constitui-se em um microambiente interdisciplinar pois envolve inúmeras significâncias que perpassam as questões biopsicossociais, abarcando diversas ciências que buscam explicar e
compreender os processos que permeiam o nascimento de um filho. Objetivo: Realizar o mapeamento da produção acadêmica sobre maternidade
e identificar a interdisciplinaridade sobre o tema. Metodologia: Estudo de
revisão sistemática, com busca de artigos na plataforma da Scientific Eletronic Library Online – SCIELO, sem período temporal e critério de inclusão definidos. Utilizou-se descritor de forma isolada: maternidade, afim
de compreender o contexto histórico e interdisciplinar. Resultados: A
busca inicial forneceu um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro (1454)
artigos. A primeira publicação sobre o tema foi no ano de 1970, porém
66,37% das publicações estão concentradas nos últimos dez anos (2008
a 2018). Na análise temporal dos artigos, observou-se que nas décadas
de 70 e 80, as publicações eram em torno das Ciências da Saúde, focadas
no modelo biomédico e ou biológico de maternidade. A partir da década
de 90 observou-se poucas publicações abordando as Ciências Humanas.
Em análise paralela entre a primeira década de publicação e o último ano
de publicação (2018), verificou-se 08 publicações na década de 70 que
abordaram principalmente dados epidemiológicos de mortalidade materna e infecções sexualmente transmissíveis. Já em 2018 as 64 publicações
perpassam o campo interdisciplinar, pois abordaram as Ciências Humanas
e Sociais com foco nas crenças, significados, modelos sociais, representações, vivências, gênero, dentre outros. Conclusão: A revisão de publicações sem período temporal permite entender o contexto histórico que
caminha o tema, e analisar os diferentes olhares sobre um mesmo tema,
instruindo para um novo pensamento a partir da interdisciplinaridade.
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Patologias do material de construção civil bloco estrutural cerâmico
Suzzanny Nogueira da Silva; Ana Paula Ferreira da Silva; Maryelle
Oliveira Barbosa; Eugênio Vinícius Flores Taipina (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: bloco estrutural, patologias, prevenção.
Introdução: Os blocos estruturais são assentados na horizontal e com os
furos na vertical, os comprimentos são padronizados conforme a NBR
12570-1 2007 Componentes cerâmicos – Blocos e tijolos para alvenaria
parte 1: Requisitos. A Patologia está consolidada, seja no sentido de evitar erros ou até mesmo de manutenção das estruturas existentes, e está
ligada à qualidade dos serviços executados. A vida útil da obra dependerá
muito dos cuidados e da fiscalização durante a execução dos serviços, e
que não se extingue com o término e entrega da construção, mas se estende através do tempo de uso, por meio de atividades de manutenções.
As estruturas afetadas por problemas patológicos, geralmente apresentam sintomas como eflorescências, manchas, corrosão de armadura, fissuras entre outros. Objetivo: Conhecer as patologias do bloco estrutural
e ações de controles preventivos e corretivos adotados. Metodologia:
Estudo realizado através de revisão bibliográfica e pesquisa exploratória.
Resultados: Um padrão de controle tecnológico do material e fiscalização da etapa do serviço garante segurança na execução dos processos e
evita futuras patologias. As manifestações patológicas como a presença
de florescência, infiltração de água pelos componentes da alvenaria ou
pelas juntas de assentamento, inexistência de juntas de amarração e falha nos pontos de graute são comuns e devem ser tratadas de imediato,
evitando comprometimento da estrutura. Conclusão: As patologias nos
blocos estruturais podem ser tratadas de diversas formas, sendo acompanhadas por um profissional qualificado garantindo a vida útil do empreendimento.
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A terapia cognitivo-comportamental e o treino de habilidades sociais
no tratamento do transtorno de ansiedade social.
Áquila Farias Campos Mariano, Cristiane Andrade de Oliveira, Ana Clara
Filgueiras Aubin Lugão (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: transtorno de ansiedade social, terapia cognitivo-comportamental, treino de habilidades sociais
Introdução: O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é um problema
de saúde mental que pode ser incapacitante nas suas formas mais graves.
Atualmente, o TAS é caracterizado como um medo persistente a uma ou
mais situações sociais ou de atuação em público, ou seja, o indivíduo é tomado pelo medo de ser exposto a observação ou avaliação de outra pessoa,
e essa condição o leva a evitar situações de interações sociais. Pessoas que
são diagnosticadas com TAS normalmente apresentam déficit em habilidades sociais, o que justifica uma proposta de intervenção fundamentada
em técnicas e componentes da Teoria Cognitivo-Comportamental baseada, especificamente, no Treino de Habilidades Sociais (THS). Objetivo:
O objetivo principal deste trabalho é apresentar aspectos relevantes do
transtorno, suas principais características, formas de manifestação e percurso de tratamento. Metodologia: revisão de literatura utilizando bases
de dados como: Scielo, Google Acadêmico, Pepisic e Revistas Eletrônicas
Resultado: Como resultado espera-se contribuir através da presente revisão de literatura com maior entendimento do TAS para profissionais e
acadêmicos e apresentar os tratamentos de escolha para indivíduos que são
acometidos por este transtorno. Conclusão: Conclui-se que as terapias de
enfoque cognitivo-comportamentais, incluindo o THS são considerados
tratamentos preferenciais para os indivíduos que apresentam TAS, uma
vez que auxiliam o paciente na aquisição de um repertório de habilidades
sociais necessárias para o enfrentamento de situações ansiogênicas, como
também promove a redução de sintomas e alteração dos padrões cognitivos disfuncionais que acarretam e reforçam o comportamento de esquiva
no fóbico social.
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Análise das tensões em diferentes tipos de implantes através do Método de Elementos Finitos 3D
Cacilda Cunha Ferraz, Rosália Moreira Barros, Fábio Cunha Ferraz, Bruno Salles Sotto -Maior ( orientador)
Faculdade de Medicina e Odontologia São Leopoldo Mandic
Palavras-chave: implantes cerâmicos, tensão, elementos finitos
Introdução:O surgimento dos implantes osseointegrados renovou o conceito de reabilitação oral devido ao sucesso apresentado por Branemark, ao
instalarem implantes intra-ósseos para restaurar as funções mastigatórias.
Como consequência houve uma evolução tecnológica significativa, no desenho, materiais e nas técnicas de implantação, dispondo-se na atualidade,
de diversos tipos de implantes para solucionar diferentes problemas clínicos. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo a partir da pesquisa
com o método dos elementos finitos tridimensional, avaliar e comparar as
tensões no osso em diferentes tipos de implantes. Metodologia: A partir
de uma tomografia computadorizada da maxila de voluntário e disponível
para pesquisa acadêmica foi construído os modelos geométricos tridimensional. A geração dos modelos realizou-se no programa Solidworks 2017(
Dassault Systemes, Solidworks Corps, USA).Para facilitar o processamento os modelos foram editados de forma a utilizar a maxila desdentada,
junto com o modelo do dente da maxila dentada para fornecer a geometria
externa da coroa dos implantes. Usou-se o paquímetro digital (Mod. 500196-30B, Mitutoyo Sul Americana Ltda, Suzano, Brasil) para a reconstrução dos componentes da pesquisa e o microscópio digital ( MV500UM-PL,
Cosview Technologies Co. Ltd, Bantian, China) com aumento de 5x~200x
e software de mensuração (Miviewcap 6.0, Cosview Technologies Co Ltd,
Bantian, China) para mensurar a geometria dos componentes. Foi adotado
um carregamento oblíquo de 100N e utilizada a tensão principal máxima e mínima. Resultados: Os resultados estão em processamento. Conclusão: Espera-se que esse estudo verifique as tensões nos implantes de
diferentes tipos e a tensão no osso alveolar ao redor desses implantes.
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As NTPDases e a modulação da resposta imune na esquistossomose
mansoni
Alexssandro Junio Acácio de Oliveira, Thallison Artur Ribeiro Gomides
(Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: NTPDase, resposta imune, esquistossomose.
Introdução: A Esquistossomose é causada por parasitas do gênero Schistosoma. As NTPDases são enzimas capazes de hidrolisar nucleotídeos,
com a conversão de ATP em adenosina. Essas enzimas podem estar presentes em várias formas de vida do verme, podendo ser encontradas em duas
formas semelhantes SmATPDase 1 e SmATPDase 2. Trabalhos recentes
mostram um possível efeito imunomodulador em infecções parasitárias
humanas. Além disso, outras isoformas dessas enzimas podem ser encontradas em mamíferos. Objetivo. Relacionar as isoformas da NTDPDases da esquistossomose e sua imunomodulaçao. Metodologia: Trata-se
de uma revisão bibliográfica em que foram utilizadas as bases de dados
online, Scielo e Pubmed. Resultados: As NTPDases tem sido apontadas
como potenciais alvos moleculares de esquistomicidas. A SmATPDase1
encontra-se ancorada na membrana plasmática das células do tegumento
do verme adulto. Devido à localização e a importância dos nucleotídeos di
e trifosfatos na ativação hemostática e de células do sistema imunológico,
foi sugerido que a SmATPDase 1 estaria envolvida na regulação das concentrações de nucleotídeos em torno do parasita, o que contribuiria com
sua evasão. A apirase de batata é uma proteína vegetal que compartilha
epitopos com as isoformas de SmATPDases, Desse modo, essa proteína
demonstra grande reatividade com anticorpos presentes em amostras do
plasma de pacientes com esquistossomose, evidenciando uma reatividade cruzada. Como a apirase de batata possui identidade com a NTPDase
1 (CD39) de mamíferos sugere-se que os pacientes possuam anticorpos
naturais contra NTPDases envolvidos na manutenção da homeostase do
organismo. Conclusão: O sítio alternativo da SmATPDase pode ser usado como alvo de possíveis inibidores, uma vez que anticorpos anti-CD39
possui reatividade cruzada com anticorpo anti-SmATPDase.
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Reconhecimento da produção de cachaça da região do Governador
Valadares como patrimônio do saber.
Getúlio Coelho S. Sampaio, Rafaela Mayrink Aguiar, Claudinei Martins
Vasconcelos, Vanessa Taborda; Patrícia Falco Genovez (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Cachaça, Governador Valadares,
Minas Gerais.
Introdução: O consumo da cachaça no interior de Minas Gerais é mais
significativo do que no resto do país. Sua produção é baseada em saberes
históricos da época colonial e com o passar do tempo seu processo se permanece o mesmo diante do avanço tecnológico, consolidando ainda mais
a cultura que envolve o mesmo. Assim como em outras regiões do interior
de Minas Gerais, a produção de cachaça em Governador Valadares é reconhecida internacionalmente. Objetivo: Levantar informações pertinentes
a produção da cachaça local e sua importância cultural. Método: Revisão
bibliográfica com pesquisa em artigos, documentos, matéria em revistas e
documentários. Resultados: de acordo com entrevistas disponibilizadas
online e pesquisas sobre o assunto, descobrimos que o processo realizado
para a produção de cachaça em Minas Gerais é distinto do resto do país,
onde o que se diferencia das outras é o seu processo de cura que é realizado em barris de carvalho onde se adquire sua tonalidade amarelada e seu
sabor característico que faz com que seja lembrada e tão consumida pelos
nativos e seus simpatizantes. Seu saber é passado por gerações que conservam seu processo sem alterações desde seu início, sua tradição teve reconhecimento internacional conquistando prêmios e admiração além das
fronteiras. Conclusões: Depois do longo processo de pesquisa, chegou-se ao ponto do reconhecimento da importância cultural que a cachaça traz
aos cidadãos residentes da região de Governador Valadares, seu processo
característico traz uma grande importância à cultura local e merece ser reconhecida pelos órgãos competentes. Trata-se de um processo característico de produção que envolve a população local em aspectos econômicos e
culturais e deve ser mantida também por medidas governamentais.
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Saúde e Segurança do meio Ambiente
Lucinéia da Silva Souza, Guylherme Coelho Leite, Ewerson Bicalho, Willer Sandro, Renata Bernardes Faria Campos (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Doenças; Animais; lixo; Meio Ambiente; Resíduos Sólidos.
Introdução: A estação de transbordo tem a função de abrigar, temporariamente os resíduos gerados pela população, sendo possível que essas áreas
atraiam animais e com eles uma série de doenças conhecidas como zoonoses. Objetivo: do presente trabalho é investigar se a área de transbordo
localizada em Governador Valadares-MG correlaciona-se com a presença
de animais que causam e/ou transmitem doenças. Metodologia: Para isso,
utilizou-se dados do centro de controle de zoonoses municipal referentes
às ocorrências nos anos de 2017 e os quatros primeiros meses do ano de
2018 relativos ao entorno da área de transbordo, como também realizou
entrevista com um profissional do referido núcleo. Os dados mostram que
os bairros próximos a área de transbordo de Governador Valadares têm
uma quantidade maior de ocorrências de pragas urbanas, em 2017 foram
76 ocorrências registradas no bairro Turmalina, 48 no bairro Palmeiras e
cinco registros no bairro Mãe de Deus. De janeiro até abril de 2018 foram
contabilizados 28 registros no bairro Turmalina, doze no bairro Palmeiras
e um no bairro Mãe de Deus Resultados: Com a maior frequência de
registros de pragas urbanas no entorno da área de transbordo suspeita-se
que a mesma possa atrair animais que são vetores de zoonoses para aquela
região. O número registrado pode ser ainda maior, dado que em muitos
casos, especialmente em relação a animais peçonhentos, a população não
aciona profissionais levando à ausência de registro. Conclusão: Portanto,
é necessário um estudo com amostragem direta para testar essa hipótese,
assim como medidas mitigatórias no que diz respeito ao transbordo para
que a população dos bairros envolvidos não corra riscos relativos à saúde.
Apoio: FAPEMIG, Centro de Zoonoses (CCZ), CAPES.
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Internações relacionadas ao uso de álcool e outras drogas em Governador Valadares no ano de 2017
Camila Pereira Pessoti, Ana Carolina de Sena Marques Andrade, Isnaldo
Júnior Barbosa Ferreira, Lucas Alves Peres, Leonardo Oliveira Leão e Silva (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Substancias Psicoativas, Epidemiologia, Atenção Primária à Saúde
Introdução: O uso de substâncias psicoativas é histórico na maior parte
das sociedades. O consumo atinge as mais variadas pessoas e independe
de idade, sexo, grau de escolaridade ou poder aquisitivo. As consequências do uso de drogas e álcool constitui uma das maiores problemáticas em
saúde, o que requer a criação e manutenção de programas para prevenir e
recuperar indivíduos que abusão desses psicoativos. Objetivo: Caracterizar as internações relacionadas ao uso de álcool e outras drogas na cidade
de Governador Valadares no ano de 2017, e compreender a demanda da
APS (atenção primária à saúde), sob uma vista epidemiológica Metodologia: Foram selecionados os registros de internações ocorridos no ano
de 2017, na cidade de Governador Valadares, em cuja do constasse o uso
de substâncias (CID 10 F10-F19) como causa principal ou secundaria de
internação. As informações utilizadas das AIHs foram: Idade, sexo, raça/
cor, gastos hospitalares, tempo de internação. Por se tratar de um banco de
domínio público, não foi necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética
em Pesquisa. Resultados: Após uma análise dos dados de 26 internações
(total no ano de 2017), observou que a maioria dos indivíduos (85%) internados por uso de álcool e outras drogas no ano foram do sexo masculino.
A média de idade dos pacientes hospitalizados é de 43 anos, e dentre eles,
houve internação de um pré-adolescente de 12 anos. Do todo, tivemos prevalência de cor parda. Os gastos foram em média de R$344,20 por usuário,
sendo que o tempo médio de internação é de 6,5 dias. Durante este mesmo período, ocorreram 3 mortes que provavelmente relacionam-se com
as complicações do uso dessas substâncias. Conclusão: Diante dos dados
obtidos Datasus pode-se perceber a importância de práticas educativas na
educação primária para evitar o quadro de agravamento destes pacientes.
Assim, os gastos podem, por meio destes trabalhos pedagógicos, serem
evitados e os leitos desocupados.
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Avaliação antropométrica e consumo alimentar de produtos industrializados em idosos
Ana Paula Soares Vieira Meneses; Suend Gomes Barbosa Brandão; Franciele de Queiroz Santos; Matheus Santos de Oliveira; Paula Louisy Portella Werneck (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Antropometria; Consumo Alimentar; Idosos
Introdução: Nas últimas décadas é notável a mudança dos hábitos alimentares da população como forma de otimizar tempo e praticidade ao
estilo de vida moderno. Os alimentos processados possuem maior densidade energética, maior teor de açúcar livre e menor teor de fibra que
alimentos in natura. O consumo excessivo desses alimentos pode estar
relacionado às doenças crônicas não transmissíveis. Objetivo: Avaliar o
perfil antropométrico e o consumo alimentar de produtos industrializados
em idosos. Metodologia: Estudo descritivo transversal, realizado com
70 pacientes idosos, na faixa etária de 60 a 88 anos, de ambos os gêneros,
clientes de uma operadora de saúde privada, realizado em março a abril
de 2016. Foram coletados dados sociodemográficos e clínicos: índice de
massa corporal (IMC), perímetro da cintura (PC), frequência do consumo
dos alimentos industrializados. Resultados: A antropometria evidenciou
que os indivíduos estavam acima do peso (IMC médio de 29,6±4,7 Kg/
m²) e apresentavam risco cardiovascular aumentado (perímetro da cintura
médio de 94 ± 11 cm). Sobre o consumo alimentar de alimentos industrializados destacaram-se: (diariamente) leite 90,1% (n=64), queijo 84,5 %
(n= 60) e biscoito 91,5% (n=65); (de duas a três vezes por semana) pipoca
66,2% (n=47), salsicha 62% (n=44), presunto 80% (n=57); refrigerante
64,8% (n=46), carnes 70,4% (n=50), suco artificial 70,4% (n=50) e miojo
80,2% (57%). O número médio diário de refeições foi 4±0,7. Conclusão:
Os resultados deste trabalho sinalizam a necessidade de monitoramento
do consumo de alimentos industrializados e da interferência que poderão
exercer na saúde dos idosos. Estas constatações sugerem a necessidade de
execução de intervenções de educação nutricional no sentido de promover
mudanças e melhorias nos seus hábitos alimentares e que possam contribuir no manejo dos índices antropométricos. Apoio: Unimed – Governador Valadares

469

A importância da adesão ao tratamento nutricional na melhora clínica de um paciente portador de diabetes mellitus tipo 2: Relato de
caso.
Lorena Oliveira Silva; Leviane Mota Nunes; Polyane Alves Pereira Leandro; Laura Hermely Mendes de Souza; Tatiana Calavorty Lanna Pascoal
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: tratamento nutricional, diabetes mellitus, orientação nutricional, plano alimentar
Introdução: O diabetes mellitus (DM) inclui um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina e/ou na sua ação, ocasionando complicações em longo prazo. O atendimento às pessoas com diabetes deve ter
a participação de uma equipe interdisciplinar, e o ambulatório de lesões
realiza um atendimento individualizado com intuito de controlar e prevenir as complicações agudas e crônicas provenientes da doença. Objetivo:
Relatar todas as nuances relacionadas à adesão ao tratamento nutricional proposto e evolução clínica de um paciente adulto portador de DM2,
acompanhado no ambulatório de lesões da Universidade Vale do Rio Doce
(UNIVALE). Metodologia: Pesquisa descritiva do tipo relato de caso, realizada a partir dos dados coletados durante a consulta nutricional no ambulatório
de lesões da UNIVALE, no período de 09 de Março de 2018 a 20 de abril de
2018. Resultados: O paciente analisado, (R.M.C.) masculino, 62 anos de
idade, residente da cidade Governador Valadares, relatou na primeira consulta uma ingestão alimentar energética acima do recomendado e um alto
consumo de carboidratos simples. Seguindo as orientações nutricionais
durante 41 dias observou-se melhora nos exames bioquímicos de acordo
com os resultados demonstrados a seguir, respectivamnete: Glicose jejum:
277 mg-141 mg, Hemoglobina glicosilada: 10,5%- 7,1%, Colesterol: 244
mg/dl-75mg/dl, Triglicerídeos: 426 mg/dl-134 mg/dl, TGO: 40 u/l-39 u/l,
TGP: 28 u/l-23 u/l. Conclusão: Foi possível observar neste relato de caso
a importância do profissional nutricionista durante todo o acompanhamento do paciente em questão. A partir das orientações nutricionais e o plano
alimentar proposto, juntamente com empenho, disciplina e aceitação do
paciente, verificou-se que a abordagem clínica e nutricional no ambulatório mostrou-se efetiva, uma vez que o paciente teve resultados positivos
em sua glicemia, peso e adesão à dieta.
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A deficiência de micronutrientes na obesidade
Isabela Ribeiro Barbosa Carvalho, Ana Paula Soares Vieira Meneses,
Suend Gomes Barbosa Brandão, Paula Werneck (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chaves: obesidade, desnutrição, hábitos alimentares.
Introdução: O consumo insuficiente de micronutrientes e o consumo excessivo de alimentos inadequados tem tornado a população mais vulnerável e suscetível às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Objetivos: Descrever as possíveis deficiências em relação aos micronutrientes
na obesidade. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica usando as bases de dados online: Scielo, PubMed, Lilacs. Os trabalhos selecionados referentes ao período de 2001 à 2017. Resultados: As mudanças
frequentes que acometem os hábitos alimentares da população têm contribuído para o estado de desnutrição e para o aparecimento de doenças
inflamatórias, como a obesidade. O consumo insuficiente de certos tipos
de nutrientes como a vitamina A, vitamina C e vitamina D, podem estar
associados ao excesso de peso, pois são micronutrientes necessários para
manutenção e funcionamento do organismo, bem como os minerais Cálcio
e Zinco. Essas deficiências nutricionais podem resultar em múltiplos efeitos prejudiciais à saúde do indivíduo, como irregularidades nas funções
metabólicas, e no aparecimento de outras patologias. Na maioria das vezes, a rotina tem dificultado o planejamento de uma alimentação saudável,
e consequentemente induzindo ao consumo de alimentos de alta densidade
calórica, ricos em sódio, lipídios e açúcares. Conclusões: Uma alimentação de alta densidade calórica colabora para o aumento da prevalência
de obesidade concomitantemente à deficiência de micronutrientes. Desta
forma, espera-se que a insuficiência no consumo de micronutrientes sejam
diminuídas como também a obesidade e suas morbidades associadas.
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Incidência de sintomatologia depressiva em idosos que vivem em
contexto doméstico e em instituições
Karen Santos Figueiredo, Karinne Santos Figueiredo, Herlleyn Santiago
Soares, Sarah Santos Rodrigues, Bruna Rocha de Almeida (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: depressão, idosos, instituição de longa permanência
Introdução: A depressão é uma doença comum na população idosa. Nesse momento do curso de vida, a sintomatologia depressiva está relacionada a elementos ligados a doenças, perdas de funcionalidade, perdas simbólicas, dentre outros. Objetivo: Investigar a ocorrência de sintomatologia
depressiva em idosos institucionalizados e idosos que vivem no contexto
doméstico. Metodologia: Estudo transversal, descritivo e quantitativo.
Participaram 34 idosos institucionalizados (21 mulheres e 13 homens) e
110 idosos que vivem em contexto doméstico (75 mulheres e 35 homens).
Foi utilizada a Escala de Depressão Geriátrica – versão reduzida. Os dados
foram coletados em três instituições de longa permanência e na residência
dos idosos que vivem em contexto doméstico em uma cidade do interior
de MG. Para a análise de dados utilizou-se estatística descritiva. Resultados: 23 idosos (21 mulheres e 2 homens) apresentaram sintomatologia
depressiva leve e uma idosa apresentou sinais de depressão severa. Dos 34
idosos institucionalizados, 11 mulheres (32%) apresentaram sintomas de
depressão. No tocante aos idosos residentes em domicílios, 13 (11 mulheres e 2 homens – 11,8%) demonstraram sinais depressivos. Sobre as faixas
etárias, observou-se que 12% dos participantes com idade entre 60 e 69
anos, 11,6% dos idosos com idade entre 70 e 79 anos e 34% daqueles com
idade acima de 80 anos apresentaram sinais de depressão. Conclusões:
Observou-se maior incidência de sintomatologia depressiva em mulheres,
tanto naquelas institucionalizadas, quanto nas residentes em domicílios.
Ademais, houve maior incidência de sinais de depressão entre idosos institucionalizados e em idosos com idade acima de 80 anos. Recomenda-se
que estudos futuros investiguem os fatores que influenciam a ocorrência
de depressão em idosos, em especial naqueles com mais de 80 anos, institucionalizados e em mulheres, a fim de que seja possível a elaboração e
aplicação de programas de intervenção que visem promover a saúde mental.
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Transtorno de Personalidade Antissocial: conceito e visão atual da
literatura
Gabriel Coimbra Carvalho Schuwarten, Arthur Magalhães Coelho, Bruno
Chaves Monteiro², Samuel Santana Sodré, Pedro Henrique Ferreira Marçal (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de
Juiz de Fora – UFJF/GV
Palavras-chave: Transtorno de Personalidade Antissocial, Psicopatia,
Saúde Mental
Introdução: O Transtorno de Personalidade Antissocial (TPA) - também
conhecido como Psicopatia ou Sociopatia – é caracterizado por ausência de remorso, empatia, agressividade, impulsividade e uma busca por
dominação social que se expressa em forma de manipulação de outros
indivíduos. A real epidemiologia do TPA é desconhecida em função das
características do diagnóstico serem consideradas egossintônicas, ou seja,
o indivíduo tem insight empobrecido acerca dos comportamentos desadaptativos, e não se percebe doente. Portanto, não há iniciativa para buscar
ajuda. Entretanto, a sua prevalência é estimada em até 3,3% da população
geral. Objetivo: Realizar uma análise acerca dos novos conceitos e dados
que envolvem a patologia. Metodologia: Revisão da literatura e artigos
publicados nas bases de dados Scielo, Pubmed, Google Scholar e Portal de
Periódicos CAPES/MEC, no mês de agosto de 2018. Utilizando-se os descritores: psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, transtornos de
personalidade, saúde mental, psicologia, psiquiatria e doenças mentais em
presídios. Resultados: O TPA é uma doença crônica e irreversível, mais
prevalente em homens na situação de privação de liberdade. Está associada
à fatores genéticos (familiares biológicos de portadores do transtorno tem
maiores chances de desenvolverem TPA e transtorno de sintomas somáticos), assim como fatores ambientes (em especial no contexto socioeconômico baixo). Segundo a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais, é necessário que o paciente tenha no mínimo dezoito
anos, apresente padrão difuso de violação dos direitos de terceiros, que se
encontre sinais de desvio de conduta antes dos quinze anos e que apresente o quadro antissocial isolado do curso de esquizofrenia ou transtorno
bipolar. Conclusão: Desse modo, é possível inferir que houve um avanço
na produção científica acerca do TPA, porém ainda se requer atenção e
estímulo para que se alcançar teorias mais sólidas. Apoio: FAPEMIG.
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Busca pela muscularidade entre mulheres: uma revisão de literatura
Priscila Figueiredo Campos, Maurício Almeida, Vivianny Maria Gonçalves Moura Gomes, Clara Mockdece Neves, Pedro Henrique Berbert de
Carvalho (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de
Juiz de Fora – UFJF/GV
Palavras-Chave: imagem corporal, muscularidade, mulheres
Introdução: Algumas mulheres têm internalizado um novo ideal de corpo, deixando de se preocupar com corpos extremamente magros, assumindo o desejo de apresentar um corpo mais tonificado e musculoso, definido
como ideal de corpo atlético. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura de artigos que investigam o construto de busca pela muscularidade
em mulheres. Metodologia: Estudo qualitativo, de caráter exploratório
no qual foi realizado buscas nas seguintes bases de dados: Scopus, Web
of Science, PubMed e PsycINFO. Os termos utilizados para a busca foram “body image”, “drive for muscularity”, “drive for muscularity scale”
“muscularity concerns”, “female muscularity scale”, “women” e “female”. Resultados: Foram encontrados 439.367 artigos nas buscas; porém
após adoção de alguns critérios de elegibilidade e seleção, esta revisão
utilizou 23 artigos. Os estudos apontam que os ideais de aparência física
e a importância dada à muscularidade têm sido modificados na população feminina. As mulheres demonstram internalizar influências da mídia,
dos familiares e amigos, bem como estão mais propensas a realizar comparações em relação à aparência, ocasionando o aumento da insatisfação
com a muscularidade. Percebe-se que as mulheres desenvolvem comportamentos e atitudes direcionados a busca pela muscularidade, constituindo
um novo desfecho para a imagem corporal. Conclusão: Comportamentos
rígidos relacionados aos exercícios físicos e comportamentos alimentares inadequados podem estar relacionados com a busca desenfreada pela
muscularidade entre as mulheres. Estudos que investiguem a relação entre
esses fatores, bem como a interferência da modalidade esportiva praticada
na motivação para desenvolver o ideal de corpo atlético são escassos e se
mostram como uma lacuna de conhecimento nesse campo.
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Efeitos Psicológicos no retorno de emigrantes portadores de hanseníase
Marina Guimarães Pereira; Sueli Siqueira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: hanseníase, migração, saúde mental
Introdução: A migração é um fenômeno presente na microrregião de Governador Valadares desde a década de 1960. As dificuldades ao empreender um projeto migratório são muitas, dentre elas destaca-se a solidão,
o estranhamento em relação à cultura além das questões relacionadas à
documentação. Para a grande maioria a emigração é uma alternativa para
ganhar dinheiro e voltar para a terra natal, construir casa própria e por
esse motivo trabalham por longas horas em atividades extenuantes sem
nenhum cuidado com saúde. A hanseníase, uma doença infectocontagiosa
presente na microrregião de Governador Valadares já causa em seus portadores sentimentos como medo e angústia desde seu diagnóstico, pois é
uma doença antiga e estigmatizada pela sociedade, porém, pode-se destacar que portadores emigram antes da conclusão de seu tratamento, o que
gera consequências negativas para sua saúde. Objetivos: Verificar quais
os cuidados que os portadores de hanseníase tiveram com a saúde durante
o período de emigração. Metodologia: Através de revisão bibliográfica de
artigos e dissertações, pesquisados nas plataformas como Scielo e estudos
de casos buscar-se-á verificar os objetivos desse estudo. Resultados: A
partir da análise dos dados coletados é possível concluir-se que os portadores de hanseníase, mesmo com o diagnóstico, não procuram assistência,
pois no país de destino não é disponibilizado esse tratamento. Além disso,
o estigma presente de forma global sobre a doença interfere na busca pela
ajuda tanto na microrregião de Governador Valadares e principalmente
no exterior. Conclusão: Em situação de migração os cuidados com saúde são negligenciados, mesmo quando são portadores de doenças graves
como Hanseníase. Os pacientes que emigram já sabendo do diagnóstico da
doença e sem finalizar seu tratamento sentem-se ansiosos, temerosos, solidão, entre outros, desde sua partida até seu retorno, sendo acometido principalmente pelo medo relacionado ao estigma carregado pela hanseníase.
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Adaptação Transcultural e Análise de Equivalências do Muscle Dysmorphic Disorder Inventory (MDDI) para o Português (Brasil)
Vivianny Maria Gonçalves Moura Gomes, Maurício Almeida, Priscila Figueiredo Campos, Bianca Miarka, Pedro Henrique Berbert de Carvalho
(Orientador)
Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares
(UFJF-GV).
Palavras-Chave: Estudos de validação, imagem corporal, dismorfia muscular, adulto jovem
Introdução: Após a inclusão da Dismorfia Muscular como um subtipo
de transtorno dismórfico corporal no DSM-5, cresce o interesse no estudo
de sujeitos que percebem seu corpo como pequeno demais ou insuficientemente muscular ou magro. Objetivos: Relatar o processo de adaptação
transcultural e análise das equivalências conceitual, semântica, idiomática
e cultural do Muscle Dysmorphic Disorder Inventory (MDDI) para o português (Brasil). Metodologia: A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética e Pesquisas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi solicitada
e concedida autorização do autor da escala para realizar a adaptação transcultural, que seguiu proposta de Beaton et al. (2000) - tradução, síntese
de tradução, retrotradução e comitê de peritos (análise da equivalência
semântica). Nesta última participaram dois linguistas e cinco especialistas,
sendo elaborada uma versão pré-teste do MDDI. Esta foi encaminhada
à quatro Profissionais de Educação Física e duas Nutricionistas com o
intuito de avaliarem as equivalências. Por fim, a escala foi aplicada para
análise da compreensão verbal da população alvo. Resultados: O MDDI
foi considerado de fácil tradução. Os especialistas indicaram adequação
do instrumento referente a todas as equivalências analisadas e solicitaram pequenos ajustes no instrumento. Na análise de compreensão verbal
participaram 50 jovens universitários do sexo masculino (Midade = 21,38
anos; DP = 2,57). A população-alvo indicou elevado grau de compreensão
verbal do MDDI (M = 4,70; DP = 0,76), em uma escala que variava de 1
= não entendi nada a 5 = entendi tudo e não tenho dúvidas. Conclusão: O
MDDI passou por todas as etapas de adaptação transcultural sendo julgado
adequado, tanto em sua tradução, retrotradução e versão pré-teste, quanto nas análises de equivalências e compreensão verbal. O inventário está
pronto para as seguir para análise das qualidades psicométricas (validade
e confiabilidade) em diferentes populações. Apoio: PIBIC/CNPq/UFJF.
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A percepção da qualidade de vida de estudantes universitários
Aline Santos Pessoti de Oliveira, Daniel Cristiano de Souza, Danielle Taborda de Mattos, Bruna Rocha de Almeida (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: qualidade de vida, estudantes, universitários
Introdução: A qualidade de vida (QV) é fator essencial para a promoção
da saúde. O universitário perpassa por muitas questões em seu cotidiano
que podem influenciar sua QV, como excesso de atividades, cobrança por
bom rendimento e relações de amizade. Objetivo: Investigar a percepção
da QV de estudantes em uma universidade particular do interior de MG.
Metodologia: Estudo transversal, descritivo e quantitativo. Participaram
153 alunos dos cursos de Psicologia, Pedagogia, Nutrição e Fisioterapia,
com idade entre 19 e 31 anos. Foi utilizado o World Health Organization
Quality of Life (WHOQOL – abreviado) que avalia a QV nos domínios Físico, Psicológico, Relações sociais e Ambiente. Os dados foram coletados
na sala de aula, em horário agendado com os professores. Para a análise
de dados utilizou-se estatística descritiva. Resultados: 62,4% dos universitários estão satisfeitos com sua QV. 64,2% estão satisfeitos com o domínio Físico, sendo que eles possuem maior satisfação com sua mobilidade
e avaliam que sono e repouso estão prejudicados. Referente ao domínio
Psicológico, 61,4% apresentam-se satisfeitos. Os fatores deste domínio
demonstram que os universitários apresentam autoestima elevada e baixo
nível de sentimentos negativos. No domínio Relações sociais, 65,9% dos
participantes estão satisfeitos. Eles demonstram maior contentamento com
as relações pessoais e descontentamento com a afetividade sexual. No domínio Ambiente, 58,3% estão satisfeitos. Neste domínio, os universitários
estão descontentes com os recursos financeiros e muito realizados com o
ambiente do lar. No tocante à autoavaliação da QV, 70,4% consideram-se
satisfeitos. Conclusão: A maioria dos universitários percebem a sua QV
de forma satisfatória. Sono, repouso e recursos financeiros foram avaliados como insatisfatórios, consoante com a literatura. Contudo, os estudantes demonstram satisfação com as relações pessoais e o ambiente do lar, o
que pode atuar como fator de proteção para a saúde mental.
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Saúde psicológica do idoso e as condições de moradia
Thais Rabelo Almeida dos Santos, Aline Santos Pessotti de Oliveira, Karolayne Fernanda Pereira, Rondinelly Geraldo Pereira, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Moradia. Idoso. Saúde Psicológica. Carapina.
Introdução: Neste trabalho, nos propomos a refletir sobre as condições
de habitação na fase do envelhecimento. Objetivo: Temos como objetivo
discutir a influência das condições de moradia com os equipamentos adequados, que forneçam segurança na locomoção, acessibilidade e promova
assim a saúde psicológica. O processo de envelhecimento ocorre de forma
gradual e irreversível. Segundo a Organização das Nações Unidas a população idosa mundial tem crescido exponencialmente, a estimativa é que em
2050 cerca de 20% da população se enquadre neste contexto. Tomaremos
como campo de estudo, a área conhecida como buracão, situado no bairro
Carapina, em Governador Valadares, MG, onde em 2010 cerca de 7,5%
dos moradores já possuíam mais de 65 anos. Metodologia: Trata-se de um
estudo qualitativo de revisão bibliográfica que adotou como referencial
teórico Ribeiro et al (2006), Rodrigues e Monteiro (2015) e Monteiro et
al (2017). Resultados: Consta-se nos estudos feitos que a residência deve
oferecer segurança para o idoso. Às quedas em domicílio dos idosos podem resultar diversas complicações, pois provocam lesões que prejudicam
sua mobilidade e consequente prejuízo a saúde mental, já que impossibilita a sua autonomia e independência. No Brasil cerca de 70% das quedas
que os idosos sofrem ocorrem em domicílio, e são devidas às casas não
possuírem adequação necessária como pisos antiderrapantes ou nivelados,
nem barras de segurança no banheiro e pouca funcionalidade para locomoção entre os cômodos. Além de ser um direito, assegurado no artigo 37
do Estatuto do Idoso, a casa deve ser um espaço que ofereça segurança,
estimule a execução de atividades diárias, a socialização e a preservação
da memória. Conclusão: Conclui-se que é necessário investimento em
estudos e adequação das casas onde residem os idosos, tal medida poderá
contribuir para garantia da qualidade de vida e possibilitar melhor funcionamento da saúde física e emocional. Apoio: FAPEMIG
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Relação entre a prática de atividade física e o nível de atitudes negativas em relação a musculatura, gordura corporal e estatura de
jovens adultos universitários de Governador Valadares-MG
Mauricio Almeida, Priscila Figueiredo Campos, Viviane Maria Gonçalves
Moura Gomes, Clara Mockdece Neves, Pedro Henrique Berbet e Carvalho (Orientador)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-Chave: atividade física, insatisfação corporal, homens, universitários
Introdução: A população masculina exibe insatisfação corporal, destacando-se características específicas como musculatura, gordura corporal e
estatura. Um nível elevado de insatisfação corporal pode estar relacionado
ao desenvolvimento de psicopatologias, como os transtornos alimentares
e dismórficos corporais. Pensamentos e sentimentos negativos em relação ao corpo devem ser investigados, visto que constituem uma variável
moderadora para desfechos negativos em relação à saúde e qualidade de
vida da população. Objetivos: Identificar se atitudes negativas de jovens
universitários em relação a sua musculatura, gordura corporal e estatura se
diferem quando comparados jovens praticantes e não praticantes de atividade física regular. Metodologia: Estudo quantitativo de corte transversal.
A amostra contou com 265 universitários do sexo masculino, com idade
entre 18 e 35 anos, regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior de Governador Valadares-MG. Os participantes responderam
a um instrumento de autorrelato, à saber, a Male Body Attitudes Scale –
Revised (MBAS-R), além de um questionário sociodemográfico. Resultados: A idade média dos sujeitos foi de 22,38 anos (DP=3,7). Destes, 147
(55,5%) praticam atividade física regular e 117 (44,4%) não praticam. Os
que responderam de maneira afirmativa para a prática de atividade física
apresentam uma média de 36,5 pontos (DP=10,2) na MBAS-R, enquanto
os que responderam não 36,8 (DP=10,2). Teste t de comparação de amostras independentes não indicou diferenças significantes com relação ao
escore total da MBAS-R (t (262) = -0,22; p = 0,82; IC95% = -,78–2,21).
Conclusão: As atitudes negativas em relação ao corpo não mostraram
diferenças significantes entre indivíduos praticantes e não praticantes de
atividade física. Acredita-se que por se tratar de estudantes universitários,
expostos aos mesmos ideais corporais, a insatisfação corporal se mostra
presente independentemente da prática de alguma atividade física.
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Intervenções preventivas em distúrbios de imagem corporal, transtorno alimentar e dismorfia muscular em jovens adultos
Mauricio Almeida, Priscila Figueiredo Campos, Viviane Maria Gonçalves
Moura Gomes, Clara Mockdece Neves, Pedro Henrique Berbet de Carvalho (Orientador)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: intervenções preventivas, imagem corporal, transtorno
alimentar, dismorfia muscular, homens
Introdução: Na última década houve uma crescente no desenvolvimento
de intervenções preventivas em distúrbios de imagem corporal, transtornos alimentares e dismorfia muscular em homens, isso se dá pelo fato de
que essas psicopatologias estão relacionadas a problemas como ansiedade,
depressão, baixa autoestima, excesso de atividade física, uso de substâncias ergogênicas e esteroides anabolizantes, fatores que estão diretamente
relacionados à saúde da população. Objetivos: Realizar uma meta revisão
de artigos que avaliaram a eficácia de programas de intervenção preventiva para os desfechos supracitados, em homens jovens. Metodologia: Estudo qualitativo, interpretativista e de caráter exploratório, no qual foi realizada a busca de trabalhos em bases de dados nacionais e internacionais,
à saber, MEDLINE, PsycINFO, PubMed e Scielo. Os termos de pesquisa
utilizados foram: “eating disorders”, “anorexia nervosa”, “bulimia nervosa”, “binge eating”, “muscle dysmorphia”, “body image disturbance”,
“meta-analysis” e “systematic review”. Resultados: Quatro revisões sistemáticas/meta-análises foram elegíveis seguindo os critérios de inclusão
e exclusão. Observa-se que o maior número de intervenções tem como
foco populações seletivas em detrimento às universais e indicadas. Além
disso, grande parte dessas intervenções tem focado no público feminino,
com ênfase em adolescentes. Nossos achados indicam que a Media Literacy é a intervenção mais efetiva para populações universais, seguidas
da Dissonância cognitiva para populações seletivas e Terapia cognitivo-comportamental para populações indicadas. Conclusão: As intervenções
preventivas buscam de modo geral fortalecer os fatores de proteção da
população-alvo e minimizar os fatores de risco para um desfecho negativo, como os distúrbios de imagem corporal, transtornos alimentares e
a dismorfia muscular, contudo, ainda é um campo exíguo se tratando de
populações masculinas.
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Uma compreensão sobre a medicalização infantil
Fúlvia Cristina do Carmo Alves e Marileny Boechat Frauches Brandão
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Medicalização, criança, escola
Introdução: Os transtornos mentais e de comportamento interferem em
diversos aspectos da saúde da população. Como uma das possibilidades
de tratamento, encontra-se a opção medicamentosa. As crianças em fase
escolar que fazem o uso da medicação psicotrópica têm crescido a cada
ano, segundo o Ministério da Saúde. O uso abusivo dessa medicação é
chamado de medicalização, podendo impactar na qualidade de vida dessas
crianças. Objetivo: Este estudo visa compreender os aspectos principais
do fenômeno da medicalização infantil. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, analisando os artigos indexados nas bases de dados da
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
Os descritores utilizados foram medicalização, criança e escola. Seguindo
os critérios de inclusão/exclusão, os artigos deveriam estar na íntegra, na
língua portuguesa e publicados entre os anos 2007 e 2018, além de serem
ligados ao elemento de estudo. Resultados: Selecionou-se para análise
17 artigos relacionados ao tema que atenderam aos critérios de inclusão.
Observou-se que o fenômeno da medicalização decorre de vários fatores:
patologização da vida, ao retorno ao biologicismo, como a única forma
de explicar o problema do não aprender de comportamento, a influência
da indústria farmacêutica que vem se fortalecendo em nosso país e aos
diagnósticos médicos reducionistas e mecanizados. Foi observado também uma crítica ao sistema educacional que tem desconsiderado os fatores
históricos, psicológicos, sociais e culturais do aluno, enxergando-o como
objeto, passivo e alienado. Conclusão: Torna-se de fundamental importância aprofundar os estudos sobre a medicalização infantil a qual tem se
mostrado uma inevitável consequência da patologização de certas condutas educacionais. O que exige um posicionamento crítico de psicólogos,
educadores e profissionais da saúde em relação à educação e ao desenvolvimento humano e propor políticas públicas de saúde que envolvam toda
uma população.
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Samarco: efeitos do desastre ambiental sobre o consumo de peixes
em Tumiritinga
Leviane Mota Nunes, Tatiana Calavorty Lanna Pascoal, Carlos Alberto
Dias (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: desastre ambiental, rio Doce, pesca, plano alimentar,
segurança alimentar
Introdução: O desastre ambiental provocado pelo rompimento da Barragem de Fundão ocorrido em 2015 resultou em danos socioambientais
impactando inclusive nos hábitos alimentares da população de Tumiritinga-MG. As altas concentrações de metais tóxicos na água do rio Doce
geraram, na população, temores quanto aos riscos à saúde com o consumo
de pescado proveniente de águas contaminadas. Este fato levou residentes
a excluir do cardápio este alimento que apresenta um alto valor biológico
de proteínas, fundamentais para a construção e reparação dos órgãos e
tecidos do corpo, bem como colocou em descrédito a atividade pesqueira regional. Objetivo: Apresentar relatos de residentes de Tumiritinga
nos quais são expostos os motivos que levaram a maioria da população a
excluir o peixe do plano alimentar. Método: Trata-se de um estudo transversal, quantiqualitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os
dados parciais foram coletados em entrevistas domiciliares guiadas por
um Roteiro Estruturado de Entrevista, registradas eletronicamente. Resultado: Dos 30 entrevistados 60% são do sexo feminino e 40% masculino
perfazendo em média, 53 anos de idade. Destes, 90% relataram não mais
consumir peixe alegando os seguintes motivos: incerteza da segurança do
alimento, risco de contrair doenças por contaminação e estranheza devido
a existência de peixes com deformações. Dentre os que praticavam a pesca
para consumo e lazer, 89% deixou de fazê-lo. Conclusão: A exclusão do
pescado proveniente da pesca artesanal ou profissional do plano alimentar
de grande parte da população de Tumiritinga deve-se a temores e desinformações sobre riscos efetivos a serem evitados. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, o consumo regular de peixe deve ser
encorajado, devido aos seus benefícios à saúde. No entanto, para que seu
consumo volte a fazer parte da cultura local, medidas educativas devem
ser empreendidas no intuito de promover a segurança alimentar. Apoio:
FAPEMIG. UNIVALE. UFVJM.
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Câmera, Luz, Foco no Centro de Convivência, Ação!
Lucas Xavier de Oliveira, Maurício Eugênio da Silva, Vinycio de Souza
Coelho da Cruz, Bruna Rocha de Almeida (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Saúde Mental, Centro de Convivência, Documentário
Introdução: O Centro de Convivência e Cultura (CCC) de Governador
Valadares (GV) atende pessoas com sofrimento mental severo e persistente. É um dispositivo complementar aos serviços da Rede de Atenção
Psicossocial e é importante para a estabilização psíquica do usuário e reabilitação psicossocial. Objetivo: Colocar em holofotes o CCC de GV, proporcionando visibilidade ao dia a dia dos usuários e ao trabalho profissional
realizado, bem como retratar a situação atual do dispositivo. Metodologia:
Participaram cinco usuários e dois profissionais que atuam no CCC. Todos
foram esclarecidos sobre os objetivos do documentário, os procedimentos
e a divulgação do material e assinaram o Termo de Consentimento. As
entrevistas foram realizadas individualmente dentro do dispositivo e na
Praça de Esportes de GV. O roteiro de entrevista continha questões sobre
as atividades realizadas no CCC, a infraestrutura e as expectativas para o
local. O material gravado foi editado utilizando-se o software Kdenlive.
Resultado: Os usuários relataram sobre o dia a dia no CCC, demonstrando afeto positivo em relação às atividades, aos profissionais, às amizades e
ao local, embora tenham destacado a precária infraestrutura. Ressaltaram
a importância do CCC como local de recreação, socialização e rede de
apoio, fatores de relevância para a promoção de saúde mental. Também
foi falado sobre as dificuldades e sofrimentos que enfrentaram ao longo
do curso de vida. Em relação aos profissionais, percebeu-se a motivação
e a dedicação aos usuários. Também foi esclarecido sobre as atividades
oferecidas pelo CCC. Conclusão: A produção do documentário possibilitou a reflexão sobre a importância de dispositivos direcionados à atenção
psicossocial, bem como sobre a falta de infraestrutura adequada. Faz-se
necessária maior veiculação de informações sobre os centros de convivência para que a sociedade possa conhecer sua importância e necessidades,
bem como para dar voz àqueles que ali são atendidos.
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Tradução, adaptação cultural e análise de equivalências da Muscle
Appearance Satisfaction Scale (MASS) para o português (Brasil)
Priscila Figueiredo Campos, Mauricio de Almeida, Viviany Maria Gonçalves Moura Gomes, Rayssa Lodi Mozer, Pedro Henrique Berbet de Carvalho (Orientador)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-Chave: dismorfia muscular, estudos de validação, imagem corporal, homens
Introdução: A dismorfia muscular tem sido descrita recentemente como
uma nuance do transtorno dismórfico corporal e pode ser caracterizada
pela preocupação excessiva com a falta de tamanho/definição muscular.
A Muscle Appearance Satisfaction Scale (MASS) é uma escala capaz de
avaliar os sintomas da dismorfia muscular. Objetivo: Descrever o processo de tradução, adaptação cultural e análise de equivalências (semântica,
idiomática, cultural e conceitual) da MASS em sua versão brasileira. Metodologia: Como sugerido por Beaton et al. (2000), o autor original da
MASS concedeu autorização para a realização do estudo. Realizaram-se
duas traduções da língua inglesa para o português (Brasil). Em seguida, o
instrumento foi retrotraduzido. As versões foram reunidas, realizando-se
uma análise de equivalência semântica por peritos, resultando em uma
versão pré-final. Após, o instrumento foi encaminhado à especialistas em
imagem corporal e transtornos alimentares a fim de avaliar as equivalências conceitual, semântica, idiomática e cultural. Desse modo, foi realizado um pré-teste para avaliar o grau de compreensão verbal do instrumento;
participaram 61 homens, jovens adultos. O instrumento foi exposto em
escala tipo Likert adaptada (0 = não entendi nada; a 5 = entendi perfeitamente e não tenho dúvidas). Ademais, os jovens poderiam anotar suas
sugestões. Resultados: O instrumento foi considerado de fácil tradução e
passou por pequenas alterações no comitê de peritos. Os especialistas indicaram adequação do instrumento, solicitando singelos ajustes. A MASS
foi considerada de linguagem clara, obtendo alto grau de compreensão
verbal no pré-teste (M= 4,07; DP= 0,87). Conclusão: Após as análises de
equivalências e realização do pré-teste, concluiu-se que a MASS indica
adequação cultural para avaliação de sintomas de dismorfia muscular em
jovens brasileiros. Contudo, é necessário a avaliação das qualidades psicométricas da nova medida, para comprovar indícios de validade e confiabilidade.
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Sintomas de dismorfia muscular e sua relação com a frequência da
prática de atividade física em jovens adultos universitários.
Vivianny Maria Gonçalves Moura Gomes, Maurício Almeida, Priscila
Figueiredo Campos, Bianca Miarka, Pedro Henrique Berbert de Carvalho
(Orientador).
Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares
(UFJF-GV).
Palavras-Chave: Imagem corporal, atividade física, dismorfia muscular,
adulto jovem.
Introdução: Indivíduos insatisfeitos com a imagem corporal tendem a
procura da prática da atividade física, seja para perder peso ou aumentar sua massa muscular. Pacientes com Dismorfia Muscular apresentam
elevada frequência de prática de atividade física. Contudo, a relação entre sintomas de dismorfia muscular e a frequência de prática de atividade
física em populações não clínicas merece atenção. Objetivo: Verificar se
há correlação significante entre a frequência da prática de atividade física e sintomas de dismorfia muscular em jovens adultos universitários.
Metodologia: Estudo transversal e correlacional. Foi utilizado o Muscle
Dysmorphic Disorder Inventory (MDDI), um inventário que busca avaliar
sintomas de dismorfia muscular, e um questionário sociodemográfico com
informações sobre idade do indivíduo, prática de atividade física (Sim ou
Não) e frequência de prática (1 a 7 dias por semana). Os dados foram
descritos por meio de média e desvio-padrão. Teste de correlação de Pearson foi utilizado para correlacionar a frequência da atividade física com
sintomas de dismorfia muscular. Todos os dados foram tratados no SPSS
21.0, com nível de significância de 5%. Resultados: Participaram do estudo 265 sujeitos. Destes, 163 realizavam atividade física regularmente.
A idade média foi de 23,38 anos (DP = 6,48). Observou-se a média da
frequência de atividade física igual a 4 vezes semanais (DP = 1,8). Análise
de correlação pelo coeficiente de correlação de Pearson não demonstrou
relação significante entre a frequência de prática de atividade física e sintomas de dismorfia muscular (r = -0,03; p = 0,73). Conclusão: Não foi
verificada relação significantes entre a frequência da prática de atividade
física e sintomas de dismorfia muscular em adultos jovens universitários.
Aspectos cognitivos relacionados à prática de atividade física, como a dependência ao exercício, parecem ser mais importantes do que a frequência
da prática de atividade física isoladamente. Apoio: PIBIC/CNPq/UFJF.
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Tradução para o português (Brasil) e análise de equivalências da
Male Body Attitudes Scale (MBAS)
Rayssa Lodi Mozer; Maurício Almeida; Priscila Figueiredo Campos; Vivianny Maria Gonçalves Moura Gomes; Pedro Henrique Berbert de Carvalho (Orientador).
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-Chave: imagem corporal, dismorfia muscular, adaptação
transcultural, homens
Introdução: A insatisfação corporal em homens está relacionada à baixa
autoestima, depressão, e a prática excessiva de exercício físico, podendo estar relacionada a transtornos alimentares e à dismorfia muscular.
Portanto, torna-se necessário, que os instrumentos avaliativos da imagem corporal, apresentem escalas adequadas para esta população, como
a Male Body Attitudes Scale (MBAS). Objetivo: Relatar o processo de
tradução, adaptação transcultural e das análises das equivalências da
MBAS para o Português (Brasil), para jovens adultos brasileiros. Metodologia: Tradução do instrumento do Inglês para o Português por dois
tradutores de forma independente (T1 e T2), e após, a síntese de tradução
(T12) e retrotradução (RT1 e RT2). Análise das versões traduzidas e
retrotraduzidas por um comitê de especialistas para garantir uma versão
final adequada e equivalente ao original em termos de semântica, idioma,
cultura e conceito do MBAS. Um pré-teste foi realizado para análise de
compreensão verbal do instrumento. Onde, 50 universitários responderam a perguntas sobre a compreensibilidade de itens e suas instruções,
com a seguinte questão: o quanto você compreendeu do que foi perguntado em cada questão, com uma escala que varia de 0 = não entendi
nada a 5 = entendi perfeitamente e não tenho dúvidas. Resultados: O
comitê de peritos solicitou pequenos ajustes na escala, a fim de melhorar
a compreensão dos itens. A MASS foi aplicada em sua versão final aos
estudantes, revelando adequado grau de compreensão verbal (M= 4,84;
DP= 0,54), sendo considerada de fácil compreensão pelos estudantes.
Conclusão: O instrumento apresentou boa adequação cultural para homens brasileiros, conforme análises das equivalências. Torna-se necessário, portanto, análises das qualidades psicométricas do instrumento, para
então, ser utilizada nas pesquisas para avaliação de atitudes corporais de
jovens brasileiros.
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Prática de atividade física e presença de doenças em idosos participantes de grupos comunitários
Hiltomar Martins Oliveira Junior; Diego Alves dos Santos; Rodrigo Furtado de Carvalho; Clarice Lima Álvares da Silva; Andréia Cristiane Carrenho Queiroz (orientadora).
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: Envelhecimento, Doenças Musculoesqueléticas, Doenças Crônicas, Exercício Físico.
Introdução: O crescimento da população idosa tem resultado em rápida
transição demográfica no Brasil e no mundo. O processo de envelhecimento pode comprometer diversos sistemas do organismo, o que leva a maior
acometimento por doenças. Objetivo: Caracterizar a prática de atividade
física e a presença de doenças cardiometabólicas e musculoesqueléticas, e
suas relações, em idosos participantes de grupos comunitários. Método: A
amostra foi composta por 159 idosos (70,2±0,5 anos) de ambos os sexos.
Para a caracterização foi realizada uma entrevista de forma individualizada contendo perguntas sobre: sexo/idade, prática de atividade física (tipo
de atividade, frequência semanal e tempo de prática) e presença de doenças algumas autorreferidas (diabetes, hipertensão arterial, osteoporose e
artrite). Além disso, os indivíduos se submeteram às medidas de peso e
de altura para cálculo do índice de massa corporal. As variáveis foram
analisadas de forma descritiva e as relações foram testadas pelo teste de
Qui-quadrado, considerando como significante p< 0,05. Resultados: Em
relação à caracterização, 61% dos idosos eram hipertensos, 57,2% sobrepesados, 18,2% diabéticos, 14,5% com osteoporose, 13,8% com artrite e
83,6% relataram realizar atividade física. As atividades físicas mais relatadas foram caminhada (42,1%), ginástica (42,1%) e natação (46,6%). A
prática de atividade física, frequência semanal e tempo de atividade física
não apresentaram relação com a presença de hipertensão arterial, diabetes,
sobrepeso, osteoporose ou artrite. Conclusão: Em idosos participantes de
grupos comunitários é elevada a ocorrência de hipertensão arterial e sobrepeso. Porém, não houve relação entre a presença de doenças e a prática de
atividade física. Apoio: UFJF, FAPEMIG, Proext-MEC e CNPq.
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Os benefícios das práticas contemplativas para o tratamento e prevenção dos distúrbios de ansiedade e depressão
Ludmilla Soares Martins Saraiva; Bruno Alves Loubaques Tintureira; Fernando Vieira Evangelista; Ana Clara Filgueiras Aubin Lugão (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: mindfulness, práticas contemplativas, atenção plena, ansiedade, depressão.
Introdução: Diante da agitação da vida cotidiana, bem como suas demandas e cobranças, é inegável a intensificação do fluxo de psicopatologias associadas ao stress, como ansiedade e depressão. Nesse sentido, avanços na
neurociência têm demonstrado que a meditação pode ser benéfica à saúde
física e mental, agregando significativa melhora na qualidade de vida do
indivíduo. Objetivo: Demonstrar como a prática de meditação mindfulness, caracterizada como uma prática contemplativa, é benéfica para a prevenção e o tratamento das morbidades psíquicas indicadas. Metodologia:
Trata-se de uma revisão de literatura em artigos indexados nas bases de
dados eletrônicos Scielo, Pubmed e Medline, no período de 2008 a 2018
na língua portuguesa e inglesa. Os descritores empregados foram: mindfulness, práticas contemplativas, atenção plena, ansiedade e depressão.
Resultados: Estudos demonstraram que a prática regular de mindfulness,
por meio da atenção plena no momento presente, pode colaborar para a
prevenção e o tratamento de diversas doenças psíquicas, posto que essa
atividade está vinculada à manutenção da homeostase, à redução dos níveis nocivos dos sintomas de estresse, ansiedade e depressão e ao aumento
da qualidade de vida. Conclusão: Mediante as análises dos artigos apurados, observou-se que as práticas contemplativas podem produzir resultados positivos a curto e longo prazo no funcionamento cognitivo, afetivo e
físico do indivíduo, contribuindo para a manutenção da qualidade de vida.
Portanto, a utilização desse tipo de intervenção, frente à demanda epidemiológica para as morbidades supracitadas, é conveniente tanto pelo seu
baixo custo, quanto pela sua eficiência na promoção da saúde, podendo ser
um recurso relevante para atender as necessidades da sociedade.
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Violência contra crianças e adolescentes: papel do psicólogo
Sânia Mayra Lopes Braz, Suely Siqueira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Vulnerabilidades; Criança; Psicologia.
Introdução: A violência contra crianças e adolescentes ocorre há muitos
anos no Brasil, e, até poucos anos, estes eram considerados seres de menor
importância. Destaca-se que há diversos tipos de violência, desde a negligência, até o abuso sexual, no qual envolvem a sociedade e o estado de
forma geral, pois são ações que violam os direitos das vítimas. A psicologia tem um papel fundamental na compreensão e auxilio às vítimas. Objetivos: Descrever o papel do psicólogo no apoio e acolhimento das crianças
ou adolescentes vítimas de violência. Metodologia: Através de pesquisa
bibliográfica e entrevista com psicólogos da área, busca-se responder ao
objetivo proposto nesse estudo. Resultados: Os dados coletados nos permitem considerar que através do acolhimento e técnicas, o profissional
apreende como a vítima vivenciou a violência e suas consequências, podendo assim, intervir promovendo o suporte necessário para superação do
trauma. É importante destacar que o psicólogo, após o primeiro contato
com a vítima, analise o contexto familiar e assim auxilie a família a ser
fator de proteção, já que, na maioria das vezes, o agressor é alguém próximo à vítima. Uma das intervenções que pode ser citada e que é utilizada
na prática já a partir do primeiro contato, é a técnica psicodramaturgia, no
qual a vítima relata o abuso através de encenações, brinquedos, desenhos
e histórias contadas. Conclusão: Conclui-se que os profissionais da saúde
mental devem observar os comportamentos da criança/adolescente, e se,
antes do abuso sofrido, já possuía traços de agressão, introspecção, distúrbios alimentares ou do sono ou ainda, propensão à transtornos psicológicos. Destaca-se ainda que é importante verificar a relação da vítima com
a família, já que, na maioria das vezes, os familiares conseguem elaborar
o ocorrido de maneira mais clara e estruturada, nesse sentido, pode-se
concluir que o psicólogo é um profissional importante no acolhimento da
vítima e elaboração do trauma vivenciado.
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A expectativa para o futuro na visão do paciente diabético em tratamento de hemodiálise e de seu cuidador familiar
Priscilla Custódia da Silva Teodoro; Bruna Rocha de Almeida
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: hemodiálise, diabetes, família.
Introdução: Pacientes em tratamento de hemodiálise tendem a parar de
trabalhar e a precisar de auxílio do cuidador familiar em algumas atividades e para o traslado até o tratamento. Assim, já não podem fazer muitas
atividades realizadas anteriormente. Objetivo: Investigar as expectativas
para o futuro da pessoa diabética em tratamento de hemodiálise, na percepção do paciente e do cuidador familiar. Metodologia: Participaram 18
pacientes diabéticos em tratamento de hemodiálise e seus cuidadores familiares. Para a coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista. As
entrevistas foram realizadas na residência dos participantes. Após, foram
transcritas e submetidas à análise de conteúdo. Resultados: Indagados
sobre as expectativas para seu futuro, sete pacientes Não possuem expectativas. Destes quatro indicaram que ocorrerá a Vontade de Deus, dois
relataram Possibilidade de morte iminente e um não tem expectativa para
si, mas quer Cuidar dos filhos. Três pacientes desejam o Transplante, dois
esperam a Cura por Milagre, dois querem Continuar vivendo, um espera
Não precisar da hemodiálise e outro Colocar próteses. Em relação à expectativa do cuidador sobre o futuro do paciente, quatro disseram Não ter
expectativas. Destes, dois mencionaram a Possibilidade de morte iminente, um disse que ocorrerá a Vontade de Deus e outro tem Preocupação com
a situação atual do paciente. Seis cuidadores esperam o Transplante, três
desejam a Melhora do familiar, dois querem que o familiar Não precise da
hemodiálise e um espera que o Paciente seja mais ativo no seu tratamento. Dois pacientes e dois cuidadores não responderam adequadamente a
questão. Conclusões: A expectativa para o futuro do paciente é permeada
pela doença. Possibilidade de transplante, cura ou melhora receberam destaque, embora quatro participantes tenham mencionado a possibilidade de
morte. Observa-se a necessidade de ações que possibilitem a ressignificação da vida, mesmo diante de um tratamento tão invasivo.
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Os desafios para a atuação interprofissional nos serviços de saúde
pública
Bárbara Libório Martins Hastenreiter; Nayara Silva Alves (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: relações interprofissionais, comportamento cooperativo,
sistema único de saúde, atenção primária à saúde, estratégia saúde da família.
Introdução: Considerando-se a complexidade do trabalho em saúde, a
produção do cuidado integral às pessoas e populações requer a afluência
de diversas disciplinas, bem como o trabalho articulado de diferentes profissionais, em uma equipe. A construção do campo comum de atuação dos
profissionais na atenção primária à saúde no Brasil tem sido um desafio
contínuo, dada a necessidade de superação da fragmentação do conhecimento, fruto de uma formação fortemente alicerçada no modelo biomédico. Objetivo: Diante disso, o objetivo do presente estudo foi investigar
quais são os desafios enfrentados para a interação entre os diferentes profissionais no âmbito da atenção primária à saúde, no contexto do Sistema
Único de Saúde (SUS). Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa
da literatura científica. Resultados: A partir da revisão realizada, destaca-se que, a insuficiência e a não utilização de recursos organizacionais e
formais; a demanda de trabalho da estratégia saúde da família e a rede de
apoio insuficiente; a dificuldade de compreensão do trabalho compartilhado; a reduzida carga horária de trabalho, o elevado número de equipes
assistidas pelo núcleo ampliado de saúde da família (NASF) e o compartilhamento de responsabilidades e práticas são importantes desafios para
a inserção e manutenção da colaboração interprofissional no desenvolvimento de práticas de produção do cuidado, na atenção primária à saúde.
Conclusão: A atuação interprofissional configura-se em um campo em
constante construção, sendo muitos os desafios a serem enfrentados para
a efetivação do comportamento colaborativo. Destarte, o conhecimento e
a melhor compreensão destes é elementar pois, poderá fornecer subsídios
no campo do planejamento e gestão para a formulação de estratégias para
melhorar a produção do cuidado no âmbito da atenção primária à saúde.
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Gengivite: Prevalência em população de baixo nível econômico
Alice Vieira Helal; Jéssica Millan Pereira Amorim; Kewlly Felício Oliveira; Luana Moura de Oliveira Costa; Andrea Barbosa do Valle (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chaves: Prevalência, Gengivite, perfil socioeconômico, doença
periodontal.
Introdução: A Gengivite é uma doença causada pela placa bacteriana (biofilme), caracterizada pela inflamação e vermelhidão da gengiva. É a doença periodontal mais comum, causada pelo resultado da placa bacteriana
na boca. No Brasil, estudos têm demonstrado que gengivite e periodontite
apresentam as maiores prevalências em populações com os piores indicadores socioeconômicos. Objetivo: Verificar a prevalência da Gengivite
em indivíduos atendidos na Clínica Integrada I do Curso de Odontologia
da Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares (MG), associada ao seu perfil socioeconômico. Metodologia: Em visitas realizadas à
Clínica Integrada I, do Curso de Odontologia da Universidade Vale do Rio
Doce (UNIVALE) de Governador Valadares, todos os pacientes atendidos
(13 pacientes) foram examinados e avaliados quanto à presença de gengivite. Os critérios utilizados foram a presença de cálculo dental e sangramento gengival. Foram registradas ainda a idade e renda familiar desses
pacientes. Resultados: Dentre os 13 pacientes examinados, 10 apresentaram algum estágio da doença. A renda familiar do grupo variava de um a
quatro salários mínimos, com um número de moradores por família de 2 a
5 pessoas. Os 3 indivíduos que não apresentaram nenhum grau de gengivite apresentavam renda familiar de 2,5 a 4 salários mínimos (as maiores
do grupo). Conclusão: Concluiu-se que o paciente atendido nesta clínica
tem um perfil socioeconômico baixo, é predominantemente formado por
jovens e adultos e apresenta alta prevalência de gengivite. A realização
desse trabalho permitiu confirmar os dados encontrados na literatura sobre
a prevalência da Gengivite em classes econômicas mais baixas. É importante salientar que o número de pacientes e frequência da análise deste
estudo não são suficientes para considerá-lo com significância estatística,
mas é importante como recorte, comparação de dados e projeto piloto para
estudos posteriores mais complexos e detalhados.
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Práticas de grupo do Núcleo de Apoio a Saúde da Família: perspectiva do usuário
Melissa Nathielle de Lima Souza, Suely Maria Rodrigues, Matheus Santos de Oliveira, Elaine Toledo Pitanga Fernandes (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Humanização da assistência, Acolhimento, Núcleo de
Apoio a Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família.
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). Assim, em contraste com o modelo convencional de
prestação de cuidados que priorizam a assistência curativa, especialista e
individualista, o NASF, busca juntamente das ESF a efetivação do cuidado
integral em complementaridade das ações de promoção, prevenção, reabilitação, acolhimento, e humanização da atenção. Esse dispositivo pode
ser compreendido como uma ferramenta que pode alterar a assistência à
saúde, prestando maior qualidade ao acesso dos usuários nos serviços de
saúde, criando vínculos, com vistas ao atendimento humanizado. Objetivo: Identificar ações de humanização nas práticas de grupo realizadas pelo
NASF de um município mineiro de médio porte, na perspectiva do usuário. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa. A amostra foi constituída por 27 indivíduos de ambos os
sexos, participantes das atividades de grupo desenvolvidas em cinco (05)
Estratégias Saúde da Família apoiadas por uma equipe do NASF do município estudado, mulheres contendo elementos variáveis como satisfação e
motivação. Os dados foram coletados por meio de entrevistas conduzidas
com base em um roteiro semiestruturado por via de gravações e foram
analisados segundo a técnica “Analise de conteúdo” de Bardin. Resultados: Os usuários demostraram-se satisfeitos com os serviços prestados,
evidenciando que o processo de trabalho da equipe do NASF estudado
compreende uma prática humanizada, onde o usuário é ouvido e reconhecido pelo nome, estando em conformidade com os pressupostos da PNH.
O acolhimento, o bom relacionamento estabelecido a partir de uma relação horizontal entre profissional e usuários, bem como a satisfação diante
do atendimento de suas necessidades de saúde, resultou em uma maior
adesão ao tratamento e permanência nos grupos. Conclusão: As ações de
humanização estão presentes nas práticas de grupo ofertadas pela equipe
do NASF, contribuindo para o fortalecimento de vínculos e atendimento
das expectativas e necessidades dos usuários. Apoio: PIBIC-UNIVALE
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Sala de espera como um ambiente propício para educação em saúde:
um relato de experiência
Ranam Moreira Reis, Braion Starly Ferreira dos Santos, Fernanda Cristina
Barbosa de Souza, Thayná Cristina Ferreira Costa, Valéria de Oliveira
(Orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora – campus Governador Valadares
Palavras-Chave: sala de espera, educação em saúde, sistema único de
saúde.
Introdução: Segundo, o Ministério da Saúde (2009) a Educação em Saúde é um processo educativo de construção de conhecimentos em saúde
que objetiva à apropriação temática pela população, sendo um conjunto
de práticas do setor saúde que contribui para aumentar a autonomia das
pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores
na perspectiva da atenção à saúde de acordo com suas necessidades, enfrentando em parceria com a comunidade os determinantes do processo
saúde-doença. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar as atividades pedagógicas, no ambiente da Sala de Espera, realizadas
na disciplina de Estágio Supervisionado em Unidade de Atenção Primária
I pelos alunos do quarto período de Odontologia da Universidade Federal
de Juiz de Fora, Campus Avançado de Governador Valadares em parceria
com as Estratégias de Saúde da Família- JK1 e JK2 do município de Governador Valadares/MG. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo
na modalidade Relato de Experiência vivenciado pelos alunos do 4o período do Curso de Odontologia da UFJF-GV, os trabalhadores da saúde
(enfermeiras, cirurgiões-dentistas, auxiliares de saúde bucal) e usuários
das Estratégias de Saúde da Família - JK1 e JK2. Resultados: Participaram desta experiência 8 acadêmicos de odontologia, 3 professores orientadores, 2 enfermeiras, 2 cirurgiões-dentistas, 2 auxiliares de saúde bucal
e cerca de 35 usuários presentes nas Salas de Espera, na ocasião do desenvolvimento da atividade, totalizando cerca 50 envolvidos. Os temas
desenvolvidos foram propostos em conjunto com os profissionais de saúde
das estratégias envolvidas com a participação dos usuários, trabalhando
as seguintes temáticas: a) Hanseníase e b) Uso e cuidado com próteses
dentárias. Em relação à confecção e construção do material didático utilizado foram executadas três propostas pelos acadêmicos; 1) Confecção de
Banners; 2) Confecção de Folders e 3) Dinâmica Interativa com os usuários: Mitos e Verdades sobre a Hanseníase e Higienização de Prótese em
modelos. Conclusão: A experiência vivenciada nos fez perceber o serviço
como potencializador do desenvolvimento curricular, proporcionando a
aproximação da comunidade com a instituição formadora, promovendo
um espaço para reflexão crítica e de pesquisa para solução para os reais
problemas de saúde, permitindo a chegada de novas ideias e práticas ressignificadas de educação em saúde.
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As histórias em quadrinhos como instrumento de educação em saúde
no Córrego do Melquíades
João Marcos Parreira Mendonça; Darlianne Nadine da Silva; Maria Celeste Reis Fernandes de Souza.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: histórias em quadrinhos, educação, saúde.
Introdução: Desde a década de 1960, as histórias em quadrinhos têm ganhado espaço na educação como um instrumento que favorece o aprendizado e permite construir conhecimentos em vários campos. A junção
entre imagens e palavras nos quadrinhos é uma característica que facilita
a compreensão de conceitos e conteúdos e, sobretudo, é uma possibilidade
para trabalhar o senso crítico a partir de temáticas diversas, incentivando
a reflexão e o debate sobre elas. Entre essas temáticas, consideramos neste
trabalho a educação em saúde. Nesse contexto, características específicas
dos quadrinhos estimulam a imaginação e a reflexão crítica do leitor em
relação à realidade na qual está inserido, além de incitar o pensamento
sobre as questões apresentadas nas narrativas gráficas, numa linguagem
muito usual e popular entre o público infanto-juvenil. Objetivo: propiciar
debates e reflexões entre estudantes e a comunidade do Córrego do Melquíades, na zona rural de Governador Valadares sobre o uso adequado da
água nesse distrito e sua relação com a saúde da população. Metodologia:
Inspirada nas contribuições de Paulo Freire os dados foram coletados em
rodas de conversa sobre as práticas de cuidado em saúde na comunidade.
Resultados: As rodas de conversa possibilitaram a construção da narrativa da história e trouxeram elementos para a composição gráfica, além de
propiciar identificar as práticas de banhos nos córregos, bem como o uso
impróprio para o consumo como causadores do adoecimento da população. Conclusão: As histórias em quadrinhos aplicadas nas práticas de educação em saúde podem ampliar o debate sobre os problemas enfrentados
sobre o uso e a qualidade da água consumida, bem como pode ser um meio
que possa articular a percepção, a imaginação, e a reflexão crítica sobre as
problemáticas em saúde vivenciadas pela comunidade e a construção de
novas práticas que contribuam para a promoção da qualidade de vida e da
saúde entre a população local.
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Educação interprofissional em saúde: aspectos conceituais
Pedro Leopoldo de Oliveira, Andreia Cristina Carrenho Queiroz, Luís
Henrique Gomes Neves, Eulilian Dias de Freitas, Larissa de Freitas Bonomo, Laura Alves Cabral (Orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares
(UFJF-GV)
Palavras-chave: relações interprofissionais, comportamento cooperativo,
sistema único de saúde
Introdução: A formação em saúde sob a ótica da interprofissionalidade
está intimamente relacionada com as mudanças na educação superior. Para
implementação da Educação Interprofissional (EIP) na formação em saúde é fundamental conhecermos os aspectos conceituais que as norteiam,
com intuito de entendê-la como uma ferramenta para a superação de desafios em saúde, dentre estes a existência de práticas fortemente fragmentadas o que ameaça a integralidade do cuidado. Objetivo: Apresentar os
fundamentos conceituais da EIP em saúde. Metodologia: Trata-se de uma
revisão narrativa da literatura científica. Resultados: De acordo com The
Centre for Advancement in Interprofessional Education (2002), destaca-se
que a “educação interprofissional ocorre quando duas ou mais profissões
aprendem com, para e sobre a outra, para melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados”. Segundo a Canadian Interprofessional Health Collaborative (2010), a EIP se estabelece quando “os profissionais de saúde
aprendem colaborativamente dentro de sua área e por meio de outras profissões, a fim de obter os conhecimentos, habilidades e valores necessários
para trabalhar com outros profissionais”. Um conceito mais recente, elaborado por Reeves e colaboradores (2013), define que a EIP é orientada
por uma “intervenção em que os membros de mais de uma profissão da
saúde aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração interprofissional ou a saúde e bem-estar de
pacientes/clientes, ou ambos”. Conclusão: Apesar de existirem diferentes
conceitos sobre a EIP, estas definições se assemelham em diversos aspectos, além de serem complementares e sugerem que a formação interprofissional proporciona o desenvolvimento de competências colaborativas que
serão necessárias para o trabalho em equipe e cuidado integral em saúde.
Estes conceitos vêm ao encontro da busca por uma definição que seja coerente com os propósitos que fundamentam a EIP.
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Aprendendo saúde sob a ótica da interprofissionalidade: uma experiência inovadora
Jaíne Costa Chaves, Nayara Silva Alves, Pedro Henrique Berbert de Carvalho, Taís de Souza Barbosa, Nizia Araújo Almeida, Valéria de Oliveira,
Larissa de Freitas Bonomo (Orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares –
UFJF/GV
Palavras-chave: relações interprofissionais, comportamento cooperativo,
educação em saúde, sistema único de saúde, estratégia saúde da família
Introdução: As Instituições de Ensino Superior (IES) têm encarado o
desafio de pensar o processo de formação dos profissionais de saúde de
maneira que estes desenvolvam competências capazes de melhorar a efetividade do trabalho em equipe, atribuindo à permanente articulação dos
diferentes saberes e das práticas profissionais, a aproximação de um modelo de atenção à saúde mais integral e resolutivo. Objetivo: Narrar a
experiência da implementação de técnicas ativas de ensino-aprendizagem
em sala de aula. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo na modalidade relato de experiência, sob a perspectiva do estudante, relativo à
vivência na aula expositiva dialogada com momentos de inserções ativas
e reflexivas de maneira interprofissional. Resultados: Os estudantes levantaram pontos relevantes tais como: a não vivência de uma experiência
interprofissional durante a graduação até então e a incipiente participação
em momentos de construção do conhecimento de maneira ativa, crítica e
reflexiva. Foi unânime a percepção de que para promover a sustentabilidade das iniciativas inovadoras é preciso capacitação do docente e da preceptoria, sensibilização discente, ampliação do número de disciplinas interprofissionais ofertadas, inclusão destas nas matrizes curriculares como
obrigatórias, além da adequação de horários. Conclusão: Essa iniciativa
foi a primeira oportunidade que os estudantes tiveram de refletir, compartilhar e planejar ações em saúde de maneira interprofissional, considerando as subjetividades, experiências prévias e conhecimentos inerentes de
cada formação. Eles entraram em consenso que uma ação de saúde torna-se mais efetiva quando pensada colaborativamente, e que os problemas
de saúde não podem ser descontextualizados, ou seja, as ações educativas
devem ser resultantes da troca de saberes, e não apenas da divulgação do
conhecimento acadêmico.
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Relato das experiências e atividades de Fisioterapia na Atenção Básica
Aline Barbosa Martins, Marina Lima Oliveira, Rosane Dutra Bravim
(Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Saúde Pública, Fisioterapia, Estratégia Saúde da Família.
Introdução: As Estratégias Saúde da Família (ESF) baseiam-se na centralidade da família, integralidade, articulação à rede assistencial, participação social e atuação intersetorial. A ESF é composta por uma equipe
multidisciplinar dentro da qual a Fisioterapia está inserida. Objetivo: Descrever as atividades e experiências vividas por alunas do curso de Fisioterapia na ESF. Metodologia: Trata-se de um trabalho descritivo, com base
no relato de experiências vivenciadas pelas alunas da Fisioterapia na Estratégia. através do estágio curricular supervisionado em Saúde Coletiva,
que ocorre por meio da parceria da Universidade com a Secretaria Municipal de Saúde. Resultados: De acordo com as propostas de promoção e
prevenção da saúde voltadas para a comunidade onde estão inseridos, os
alunos do curso de Fisioterapia atuam na ESF realizando atendimentos domiciliares, atendimentos individuais na unidade e também em grupos operativos. Nota-se que a comunidade em sua maioria é composta por indivíduos longevos, muito embora grande parte destes se apresentem ativos,
lúcidos e orientados. Porém, mesmo diante dessa realidade necessitam do
atendimento domiciliar, que busca resgatar a capacidade osteomioarticular, a funcionalidade e independência para atividades de vida diária. Outra
característica observada, é que os usuários envolvidos são receptivos e
acolhedores, usufruindo de todos os serviços prestados pela ESF. Conclusão: Devido as características e vivências desafiadoras, mas positivas
na ESF, as acadêmicas de Fisioterapia desenvolvem de forma exitosa as
atividades discentes propostas pelo estágio de Saúde Coletiva da Universidade, agregando conhecimento teórico científico pessoal e benefícios para
os usuários.
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Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pela fisioterapia na estratégia saúde da família no bairro santa helena
Yasmin Fernandes Pinheiro, Ana Paula Ferreira Bicalho, Lara Raiane Pinho e Marcelo Xavier Coelho (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chave: perfil de saúde, população e programa saúde da família
Introdução: O perfil epidemiológico é considerado um indicador que
analisa as condições de vida, do processo de saúde-doença e do modelo
de desenvolvimento de uma população. Identificar e realizar o levantamento das doenças e condições de vida de um determinado grupo de pessoas é um meio de criar intervenções preventivas a favor da comunidade
a qual está sendo estudada. Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico dos
pacientes do bairro Santa helena em Governador Valadares/MG atendidos
na estratégia saúde da família pelos alunos de Fisioterapia da UNIVALE.
Metodologia: Foi realizada uma coleta de dados de pacientes nos prontuários da ESF Santa Helena no período de 2 de agosto a 29 de agosto
de 2018. Resultados: A amostra total foi composta por 10 indivíduos,
destes 90% são do sexo feminino e 10% do sexo masculino. A média de
idade da população estudada foi de 77,5 anos. Quanto as patologias encontradas na amostra, 36% apresentam hipertensão arterial sistêmica, 14,1%
apresentam diabetes mellitus, 8% apresentaram osteoartrose e obesidade, enquanto 1% apresentaram AVE, osteoporose, depressão, Alzheimer,
bronquite, mal de Parkinson e fratura de colo de fêmur. Em relação ao uso
de medicamentos, apenas 20% da amostra caracterizaram-se com polifarmácia, enquanto 80% utilizam 4 ou menos medicamentos. Conclusão: O
resultado desse estudo possibilitou determinar que a população atendida
na estratégia saúde família do bairro Santa helena é predominante do sexo
feminino com faixa etária acima de 70 anos e as patologias mais prevalentes são hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Portanto é
essencial estabelecer intervenções interdisciplinares para essa população
a fim de promover estratégias de atenção e prevenção a saúde, levando a
uma melhor qualidade de vida.
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Atendimento domiciliar na estratégia de saúde da família: perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pela Fisioterapia.
Beatriz Garcia Pereira, Lorrayne Amâncio Alves da Costa, Rafaella Fernandes Ferreira, Anaile Duarte T. Martins, Geane Alves Dutra (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: atendimento domiciliar, epidemiologia, estratégia de
saúde da família, fisioterapia.
Introdução: A visita domiciliar permite o cuidado à saúde de forma mais
humana, acolhedora, estabelecendo laços de confiança entre os profissionais e usuários, principalmente dos idosos que tem sua acessibilidade às
unidades de saúde reduzida, ampliando o acesso dessa população às ações
da saúde. Conhecer o perfil epidemiológico desses usuários é de grande
importância para o enfrentamento de problemas de saúde e planejamento
de intervenções. Objetivo: Identificar o perfil epidemiológico dos pacientes acamados e/ou domiciliados atendidos pelos estagiários de Fisioterapia em uma Estratégia de Saúde da Família, no município de Governador
Valadares- MG. Metodologia: Trabalho descritivo de análise documental
realizado através da coleta de dados dos prontuários dos pacientes acamados e/ou domiciliados atendidos por estagiários do 8º período do curso de
Fisioterapia, no estágio de Saúde Coletiva. Resultados: Foram analisados 20 prontuários de pacientes domiciliados/acamados, sendo destes 13
(65%) do gênero feminino e 7 (35%) do gênero masculino. Em relação
à idade (n=6; 30%) apresentaram idade entre 52 a 65 anos, (n=5; 25%)
entre 70 a 80 anos e com 80 anos ou mais (n=9; 45%). Sobre o estado
civil 8 (40%) eram casados, 9 (45%) viúvos, 2 (10%) solteiros e apenas
1 (5%) divorciado. Foi constatado que 55% (n=11) dos pacientes utilizavam mais de 5 medicamentos, e entre os diagnósticos clínicos mais apresentados estão o Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresentados por
6 (30%) pacientes, Disfunções da coluna 4 (20%) casos e Demência 3
(15%) casos. Nas comorbidades mais prevalentes estão Hipertensão, Diabetes, Obesidade, Histórico de quedas e Osteoartrose. Conclusão: Vê-se
que os idosos constituem o grupo etário que necessita e se beneficia da
modalidade de atendimento domiciliar, fato que se justifica pelo acelerado
processo de envelhecimento populacional do Brasil, associado à maior
susceptibilidade da pessoa idosa em apresentar comorbidades e doenças
crônicas degenerativas.
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Perfil epidemiológico dos usuários do grupo “Feliz Idade”, do NASF
no município de Mathias Lobato-MG
Anaile Duarte Toledo Martins; Greiskelly Dutra Goulart Vieira; Prisciane
Gualberto Cavalcante; Geane Alves Dutra (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: perfil epidemiológico; NASF; atenção primária em saúde; atividade coletiva
Introdução: O município de Mathias Lobato possui uma população estimada de 4161 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), e desde 2014
é assistido pelo Núcleo Ampliado de saúde da Família (NASF) com uma
equipe multiprofissional constituídos pelos profissionais Farmacêutico,
Fisioterapeuta e Nutricionista, sendo um projeto federal que tem como
objetivo fortalecer e ampliar o escopo de atuação da Atenção Primária em
Saúde. Desde a implantação houve a criação do grupo operativo “Feliz
Idade”, que contempla práticas corporais, atividade física e educação em
saúde, com a finalidade de vigilância em saúde dos usuários e consequentemente melhora na sua qualidade de vida. Objetivo: O objetivo do presente trabalho é traçar o perfil epidemiológico dos usuários do grupo “Feliz Idade” do NASF do município de Mathias lobato-MG. Metodologia:
Trata-se de um estudo descritivo transversal realizado através da coleta de
dados como gênero, idade, índice de massa corporal (IMC), presença de
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes mellitus (DM), na base
de dados do sistema de vigilância alimentar e nutricional – SISVAN. Resultados: Atualmente são 58 usuários, dentre eles, 49 mulheres (84,5%)
e 09 homens (15,5%), com idade menor que 60 anos (n=20; 34,5%), entre 60 e 70 anos (n=27; 46,6 %), 71 a 80 anos (n=9; 15,5%) e com idade
igual e maior que 81 anos (n=2; 3,4%). Quanto ao IMC identificou-se que
4 (6,9%) são baixo peso, 16 (27,6%) eutróficos, 29 (50%) sobrepeso, 6
(10,3%) obesidade I, 02 (3,5 %) obesidade II, e 01 (1,7%) obesidade III.
Ao serem analisadas as comorbidades encontramos 35 (60,3%) com HAS,
10 (17,2%) com DM, e 07 (29,3%) com as duas. Conclusão: Acredita-se
que o conhecimento dessa população possa fornecer subsídios que auxiliem na implementação de políticas públicas de atendimento individual e
coletivo, e ações multidisciplinares voltadas às reais necessidades destes
usuários, possibilitando uma assistência mais adequada aos mesmos.
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Humanização em saúde: a vivência em uma instituição de ensino
Rafaela Reis da Silva; Lanna Elisa Furtado Oliveira; Rosa Núbia Vieira
de Moura; Viviane Elisângela Gomes; Efigênia Ferreira e Ferreira (Orientador)
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Palavras-chaves: Educação em Odontologia. Humanização da assistência. Percepção
Introdução: Em 2003, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional
de Humanização, cujo objetivo foi ofertar atendimento de qualidade em
todas as áreas da saúde somando a tecnologia ao bom relacionamento interpessoal, sendo este um eixo norteador das práticas de atenção e gestão em
todas as instâncias do SUS. Humanização em saúde é uma rede de construção permanente e solidária de laços de cidadania, onde o profissional
passa olhar cada indivíduo integralmente, levando em conta sua história,
tratando-o como inserido em um coletivo. Objetivo: Avaliar a percepção
da humanização do cuidado odontológico entre estudantes e professores de
uma faculdade de odontologia. Metodologia: O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética CAAE 73913217.4.0000.5149. Foi realizado um estudo
qualitativo utilizando grupo focal para a coleta de dados. A corrente de
pensamento para o desenrolar do estudo foi o Interacionismo Simbólico e
as falas analisadas com base na análise de conteúdo. Foram formados dois
grupos, em momentos distintos, com estudantes e professores, constituído
por seis participantes, selecionados intencionalmente, que se dispuserem a
colaborar com o estudo. O roteiro para o grupo focal foi elaborado a partir
das Diretrizes da Política Nacional de Humanização. O grupo focal foi
gravado e transcrito pelos pesquisadores. Resultados: Após leitura emergiram dos grupos três temas: Percepção da humanização, Humanização e
Ensino, Direito dos usuários (professores e estudantes); Humanização na
prática (professores). Conclusão: A percepção relacionada a humanização
é comum entre os participantes, no entanto, há uma lacuna entre a humanização e o ensino, o que mostra a necessidade de se trabalhar este tema em
todo o percurso da graduação. Apoio: FAPEMIG.
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Perfil sociodemográfico e fatores de risco para infecção pela bactéria
Helicobacter pylori em uma população rural.
Matheus Santos de Oliveira; Camila dos Santos Oliveira; Leonardo Oliveira Leão e Silva (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Helicobacter pylori; Política pública; Saneamento Básico.
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. Além disso, evidências epidemiológicas conferem um risco
de desenvolvimento de câncer gástrico maior nos indivíduos infectados
quando comparados aos não infectados. Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico, hábitos de higienização, saneamento básico e aspectos
clínicos de indivíduos com suspeita de infecção por HP. Método: Estudo
observacional do tipo transversal descritivo em amostra populacional residente em área rural do leste de MG. A coleta de dados foi realizada entre os
meses de março a outubro de 2016. 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, 67
indivíduos que apresentaram sintomas clínicos, onde foram submetidos a
Endoscopia Digestiva com Teste da Urease e exame histopatológico para
confirmação ou não da presença da bactéria HP. Para tabulação e análise
estatística dos dados, utilizou-se os softwares R (Open Source) e Microsoft Excel®. Resultados: Observou-se inadequações em relação aos hábitos de higiene e precárias condições de saneamento básico em 27,4%
(n=17) dos pacientes. Além disso, os indivíduos apresentaram baixo nível
de instrução sendo ensino fundamental incompleto, 55,2% (n=37). Em
relação a prevalência, dentre os 67 pacientes, 46 (68,65%) apresentaram
resultado positivo para infecção pela HP. Conclusão: Sugere-se que medidas para a erradicação da infecção por HP devam ser aplicadas, já que
sua disseminação se dá normalmente em condições inadequadas de saneamento básico e higiene, tendo a água como um importante veículo de
transmissão. Apoio: BIC-FAPEMIG.
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Perfil epidemiológico da Tuberculose em Governador Valadares e
medidas de prevenção.
Gabriel Leonardo de Andrade Neto, Anderson Fonseca de Araújo, Ariana Pinheiro Caldas, Marta Medeiros Grossi, Lívia Tavares
Colombo(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Tuberculose, Epidemiologia e profilaxia
Introdução: A Tuberculose (TB) é causada pelo Mycobacterium Tuberculosis e tem uma distribuição global, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) estimou que em 2013 houve 9 milhões de novos casos de TB em
todo o mundo. A TB tem sua manifestação mais comum na forma pulmonar, mas tem a manifestação extrapulmonar, que pode acometer os linfonodos, pleura, a região geniturinária, esquelética, as meninges, o pericárdio.
É uma doença que estigmatiza os acometidos e leva ao prejuízo socioeconômico, reduzindo a força de trabalho, além disso tem alta incidência na
região do Vale do Rio Doce, sendo importante compreender o mecanismo
de transmissão do M.Tuberculosis e as medidas preventivas para a doença. Objetivo: Analisar dados epidemiológicos da cidade de Governador
Valadares-MG, mecanismo de transmissão da TB e medidas profiláticas.
Metodologia: Estudo do perfil epidemiológico pelo DATASUS do período de 2015 a 2017, e revisão literária por meio do livro Medicina Interna
Harrison. Resultados: Foram analisados dados do ano de 2015 a 2017 no
município de Governador valadares(GV). No ano de 2015 houveram 99
casos, sendo 67 em homens, e as mulheres constituem 32 dos casos totais,
a prevalência total é maior na faixa etária dos 20 aos 59 anos. No ano de
2016 houveram 99 casos diagnosticados, sendo 73 em homens e 26 em
mulheres. No ano de 2017 houve um número de diagnóstico de 95 casos,
sendo maior prevalência no sexo masculino, constituindo 61% dos casos
totais. Com base nisso percebe-se a endemicidade dessa doença em GV.
A via de transmissão é de uma pessoa a outra por meio de aerossóis por
tosse, espirro ou fala. As medidas profiláticas mais importantes são: diagnosticar e isolar rapidamente os indivíduos com TB infectante, vacinação
com BCG e o tratamento dos indivíduos com TB latente. Conclusão: A
Tuberculose é uma enfermidade endêmica no município de Governador
valadares que afeta todas as faixas etárias. É importante conhecer a característica epidemiológica da doença para que haja políticas públicas mais
acertadas de prevenção, diagnóstico e tratamento.
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A incidência de sífilis congênita como uma doença endêmica na região do Vale do Rio Doce e seus impactos sociais
Lucas Alves Peres, Isabella Cardoso Mira Boy, Lara Silveira Ventura,
Anna Júlia Lima Lukschal, Lívia das Graças Rezende Teixeira (Orientadora)
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: sífilis, doença congênita, gestação
Introdução: Sífilis é uma patologia infectocontagiosa, transmitida pela
via sexual e verticalmente durante a gestação, ocasionada pelo agente
etiológico Treponema pallidum, bactéria que pertence à ordem Spirochaetales. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria da Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde, nos últimos anos foi observado um aumento
constante no número de sífilis em gestante e congênita. A sífilis congênita
é decorrente da disseminação teratogênica do T. pallidum da gestante ao
seu concepto, por via transplantaria. O agente ganha os vasos umbilicais
e se multiplica rapidamente em todo o organismo fetal ocasionando má
formações no feto e problemas de desenvolvimento. Objetivo: Analisar
a incidência da sífilis congênita como doença endêmica na região do Vale
do Rio Doce, relacionando-a com o caso clínico coletado na Estratégia
de Saúde da Família (ESF) Santa Helena 1, no município de Governador
Valadares. Metodologia: Revisão bibliográfica, pesquisa documental e
analise de caso clinico coletado na ESF. A coleta do caso clinico foi autorizado para fins acadêmicos. Resultado: Entre os anos de 2013 a 2015, foi
notificado em Governador Valadares, segundo a vigilância sanitária, um
aumento de 150% no número casos de sífilis congênitas e 93% de sífilis
em gestantes. No caso clínico observado na ESF, a gestante, T.N.S de 26
anos, apresentou os seguintes exames iniciais de pré-natal: tipo sanguíneo A positivo, VDRL 1:64 e demais sorologias negativas. A partir deste
resultado foi solicitado FTA abs que veio positivo confirmando a infeção
materna. Conclusão: Foi observado o crescente número de casos de sífilis
em gestantes – como o caso clínico apresentado – não somente na região
do Vale do Rio Doce, como no Brasil, o que pode ser atribuído em partes
pelo aumento de casos notificados, pela redução do uso de preservativos,
pela diminuição da administração correta da penicilina, tratamento da gestante e do parceiro, pelos profissionais de saúde.
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Utilização de medidas preventivas na época de surto de Zika Vírus
na cidade de Governador Valadares
Sânia Mayra Lopes Braz; Thauana de Castro e Bragança; Sueli Siqueira
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)
Palavras-chave: Zika Vírus; Profilaxia; Governador Valadares
Introdução: No ano de 2016, o Brasil vivenciou um surto de Zika Vírus
que causou medo na população devido ao pouco conhecimento dos seus
impactos à saúde. Com base nos dados da pesquisa “Demografia da exceção: intenções reprodutivas e migração em um contexto de Zika Vírus e
desastres socioambientais” ainda em andamento, busca-se, no município
de Governador Valadares/MG, verificar a utilização de medidas preventivas por parte das mulheres que engravidaram no período do surto de Zika.
A falta de prevenção é um dos maiores motivos da endemia. Objetivo:
Identificar as medidas de prevenção adotadas por mulheres que engravidaram na época da epidemia do Zika Vírus. Método: Pesquisa qualitativa com mulheres selecionadas através da técnica bola de neve utilizando
entrevista semiestruturada no município. Como se trata de um estudo em
andamento, estão sendo selecionadas 50 mulheres que engravidaram na
época de surto do Zika Vírus que tiveram ou não o diagnóstico. Resultados: Com relação à questão central desse estudo, pode-se destacar com
base nos relatos das entrevistadas, que as medidas preventivas e controle
durante o período da gestação, que coincidiu com o surto de Zika Vírus no
município, foram excepcionais ao período em que estas não estavam grávidas. Foi possível observar também que, de acordo com elas, o principal
motivo para acentuarem as ações preventivas nas residências e locais de
trabalho, foi a preocupação com o feto, já que, se estas fossem infectadas,
poderia o bebê nascer com alterações neurológicas e até mesmo físicas,
como o caso da microcefalia. Conclusão: Conclui-se que as utilizações
de medidas preventivas por parte das entrevistadas foram reforçadas durante o período de gravidez. Além disso, a prevenção indicada como uso
de repelente, evitar sair de casa no final da tarde, uso de telas nas janelas e
outras não se apresentavam com a eficácia deseja pelas gestantes, pois não
transmitiam a segurança de que, se colocadas em prática, elas não seriam
contaminadas. Apoio: FAPEMIG
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Métodos de prevenção contra a Leishmaniose Visceral
Anderson Fonseca de Araújo, Gabriel Leonardo de Andrade Neto, Ariana
Pinheiro Caldas, Marta Medeiros Grossi.
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: Leishmaniose Visceral, perfil epidemiológico, prevenção
Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV), também conhecida como calazar, é uma doença crônica e sistêmica, causada por um
protozoário(leishmania) e transmitida por vetores como flebotomíneos.
Nos últimos anos tem crescido o número de casos nos centros urbanos
de médio e grande porte. A LV tem como sinais e sintomas principais;
esplenomegalia, febre constante, anemia, hepatomegalia, perda de peso,
tosse e dor abdominal, podendo ser potencialmente fatal quando não tratada, razão pela qual se faz necessário seu monitoramento e controle pelos
órgãos de saúde de forma eficiente. Objetivo: Conhecer o perfil epidemiológico de 2013 a 2017 da região do leste de Minas Gerais e estudo
dos métodos de prevenção. Metodologia: Estudo do perfil epidemiológico pelo DATASUS, e de artigos no Scielo e Pubmed. Resultados: Foram notificados como casos confirmados no período acima mencionado,
375 pessoas (o que corresponde a 2,0% do total registrado no país) sendo
120(32%) em G.V., 188(50,13%) em Ipatinga, 39(10,4%) em Cel. Fabriciano e 28(7,46%) em Resplendor. Os homens representam 60,53% e as
mulheres 39,47%. Pessoas entre 20-59 anos representam 47,72% e crianças entre 1-4 anos 18,46%, a prevenção se baseia em tratamentos de casos
humanos, dando ênfase ao diagnóstico precoce; controle de vetores, pela
pulverização de inseticidas em domicílio e regiões vizinhas; controle de
reservatórios, promovendo a eutanásia de cães infectados e uso de coleira
com repelentes que afastam os mosquitos naqueles que estão sadios. Conclusão: A Educação em saúde ambiental, juntamente com políticas públicas que visem o controle do hospedeiro ajudam a diminuir a incidência da
doença na região, além disso, é imprescindível promover o preparo das
equipes de saúde, objetivando identificar e diagnosticar, de forma precoce,
os pacientes.
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Relação entre a esquistossomose e o desenvolvimento de câncer colorretal
Ana Carolina Abrantes Sampaio Machado Pêgas, Gabriela Felipe Martins,
Guilherme Ambrósio Alves Silva, Ronaldo Duarte Abreu, Thalisson Artur
Ribeiro Gomides.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: – Câncer colorretal, esquistossomose, Inflamação.
Introdução: A esquistossomose, doença tropical negligenciada, é endêmica na região de Governador Valadares, e é capaz de levar à inflamação
em órgãos como fígado e intestino. Tal patologia, pode-se associar ao desenvolvimento de carcinoma, reforçando teorias que defendem a relação
do processo inflamatório com a iniciação e o avanço de câncer.Ademais,o
estado de Minas Gerais apresenta consideráveis índices de câncer colorretal (CRC), fato que desperta o interesse pelos estudos dessa doença e sua
possível associação com a esquistossomose. Objetivos: Revisar a literatura disponível relacionada à esquistossomose e ao CRC, para compreender melhor ambas as doenças e buscar identificar trabalhos que dissertem
acerca dessa possível associação. Metodologia: Revisão da literatura em
bases de dados como PubMed, Scielo e Google acadêmico.Foram utilizados artigos datados de 1998 à 2017 ,que buscavam descrever acerca
do CRC e uma possível relação com a esquistossomose. Resultados: A
inflamação granulomatosa pode estar associada à maior resposta Th1 e,
assim, intensifica o dano nos tecidos circundantes, com acentuada ativação de macrófagos e mínima de fibroblastos, o que facilita o trânsito de
ovos através do intestino e agrava as lesões epiteliais. A infecção pelo S.
mansoni e S. japonicum parece alterar a expressão de elementos reguladores apoptóticos, como as proteínas Bcl-2 e p53, respectivamente. Além
disso, a presença de microssatélites instáveis e de mutações no gene RAS
constituem fatores, os quais podem relacionar a infecção pelo S. mansoni
e o CRC. Em contrapartida, essa associação ainda é inconclusiva. Conclusão: Os dados disponíveis permitem considerar o S. japonicum como um
provável carcinógeno em humanos, cuja consequência é o CRC. Por outro
lado, novos estudos epidemiológicos e experimentais tornam-se necessários para investigar a relação de causa e efeito entre S. mansoni e esse tipo
de câncer. Logo, a região de Governador Valadares possui potencial para
futuras investigações, a fim de esclarecer o provável papel etiológico do S.
mansoni na gênese das neoplasias colorretais.
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Resposta imunológica da hanseníase de pacientes paucibacilares,
multibacilares e contatos domiciliares.
Vitor Oliveira Alves, Lucia Alves de Oliveira Fraga, Rosemary Soares
Ker, Lorena Bruna Pereira de Oliveira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: hanseníase, citocinas, citometria.
Introdução: Embora os casos de hanseníase tenham diminuído nos últimos 20 anos, ainda há um número constante de novos casos diagnosticados a cada ano. A Índia e o Brasil carregam a maior carga de doenças.
Em relação à infecção pelo M. leprae, foi demonstrado um aumento nas
células produtoras de citocinas Th2 (IL-4 e IL-10) nos pacientes, tanto
nos casos lepromatosos (multibacilares) como tuberculóides. Além disso,
a imunidade Th1 pareceu ser regulada negativamente em pacientes co-infectados com uma diminuição nas células T IFN-γ + CD4 + e IFN-γ +
CD8 + em comparação com indivíduos mono-infectados com M. leprae.
Objetivo: Avaliar e relacionar a produção de citocinas com a evolução da
Hanseníase. Materiais e Métodos: O estudo foi desenvolvido no Gov.
Valadares e no bairro, MG. Questionários foram aplicados para investigar
dados demográficos e socioeconômicos. Coleta de sangue para produção
de citocinas, células mononucleares do sangue periférico (PBMC) foram
obtidas do sangue de indivíduos selecionados para o estudo. Os níveis
de citocinas no sobrenadante de culturas de PBMC foram determinados
por meio de CBA Th1 / Th2 / Th17 Human, de acordo com o protocolo estabelecido pelo fabricante Kits - BD. O trabalho foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa CEP/UFJF, de acordo com as atribuições
definidas na Res. CNS 466/12 e com a Norma Operacional No001/2013.
CNS, 56863016.6.1001.5147. Resultados: Resultados preliminares mostraram maior produção de IL-10 (média: 252,4 pg / mL específica para
ML) em pacientes com hanseníase (multibacilares) do que em indivíduos
saudáveis (média: 45,3 pg/mL específica para ML). Por outro lado, uma
produção diminuída de IFN-γ foi observada por pacientes multibacilares
(média: 8,0 pg / mL específica para ML) em comparação com indivíduos
saudáveis (média: 15,0 pg / mL específica para LM). Conclusão: No sentido de que a citocina IL-10 modula os níveis de IFN-γ, nossos resultados
preliminares confirmam que há uma tendência de pacientes multibacilares
apresentarem um perfil de resposta modulatória dado por um aumento de
IL-10 e consequentemente uma redução de IFN- γ. Apoio: FAPEMIG,
UNIVALE, UFJF
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Análise do teor de vitamina D na população de Teófilo Otoni - MG
Daniel Azevedo Teixeira, Leandro Almeida Castro, Helio Vinicius Furtado, Mara Cristina Hott; Rodrigo de Carvalho Hott (orientador)
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM
Palavras-chave: Vitamina D, Hipovitaminose, Análises clínicas.
Introdução: A vitamina D é um hormônio essencial para a homeostase do
cálcio produzido fotoquimicamente na pele; a deficiência dessa vitamina
no organismo é associada ao surgimento de diversas patologias. A forma
mais eficiente de diagnosticar hipovitaminose D é através da dosagem de
25-hidroxivitamina D (25(OH) D), pois a insuficiência dos níveis séricos é o melhor informador do conteúdo corporal. Objetivo: Este estudo
objetivou traçar um perfil predominante dos pacientes atendidos, em um
laboratório privado de Teófilo Otoni - Minas Gerais, que apresentaram hipovitaminose D em seus exames. Metodologia: A coleta de dados foi realizada diretamente dos resultados dos exames disponíveis no arquivo do
sistema da instituição, realizados no período de outubro de 2017 a março
de 2018. Resultados: Ao todo foram 1174 exames de indivíduos diferentes e os resultados revelaram que apenas 231 apresentaram níveis insuficientes de vitamina D, sendo prevalentes idosos e mulheres em período
de menopausa e após. Embora o Brasil tenha alta incidência solar, ponto
que contribui para a prevenção de hipovitaminose D, existem populações
específicas que apresentam fator de risco. Conclusão: O efeito da suplementação como prevenção tem sido apontada em vários estudos, sendo a
dosagem diária recomendada de 700 a 800UI (unidades) para preservar
a massa óssea e evitar fratura, principalmente em idosos e mulheres pós-menopáusicas. Apoio: UFVJM, CAPES
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Análise da eficiência de desinfetantes em ambientes hospitalar no
município de Teófilo Otoni - MG
Daniel de Azevedo Teixeira, Hélio Vinícius Valeriano Furtado, Martha
Honorato, Rodrigo de Carvalho Hott; Leandro Almeida de Castro (Orientador).
Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPACTO
Palavras-chave: Infecção Hospitalar, Staphylococcus aureus, Desinfecção.
Introdução: A infecção hospitalar, atualmente, é um dos maiores problemas de saúde pública, considerando-se que há um alto índice de casos
registrados a cada ano. Através da análise microbiológica, será possível
identificar a qualidade dos métodos de desinfecção utilizados pelo hospital, e analisar quais os microorganismos está presentes nos mesmos. Objetivo: Identificar a qualidade dos procedimentos de desinfecção na sala de
observação hospitalar, avaliando a possível presença de microorganismos
patogênicos e a eficiência dos agentes desinfetantes usados. Metodologia:
O estudo foi realizado na sala de observação de um Hospital terciário do
SUS da cidade de Teófilo Otoni-MG. As amostras contaminadas foram
expostas às soluções: Álcool 70ºGL, Compostos Clorados e Formaldeído, que são os desinfetantes utilizados pelo hospital. A exposição ocorreu
em 10 ambientes, sendo realizada triplicatas e mensurada a presença de
unidades formadoras de colônias (UFC) em placas, antes e após desinfecção. Resultados: Foi constatado presença de Staphylococcus aureus em
80 % dos 10 ambientes avaliados. Verificou-se que com a utilização do
álcool houve um redução de 100% na contaminação. Já com a utilização
de formaldeído a 4% a eficácia na descontaminação reduziu em 70 ºGL e
com hipoclorito de sódio a 1%, uma diminuição de 60%, sendo o menos
eficiente entre os desinfetantes utilizados pelo hospital. Conclusão: Através deste estudo foi possivel constatar um alto índice de positividade de
microorganismos patogênicos, da espécie Staphylococcus aureus, presente em 80% das amostras avaliadas. Entre os desisfectantes utilizados, o
álcool 70 ºGL apresentou melhor eficiencia, conseguindo eliminar 100%
da contaminação. O formaldeído e o hipoclorito foram menos eficiente,
apresentando um poder de desinfecção de apenas 70 e 60%, sendo inapropiados para uso em ambiente hospitalar, devido a alta facilidade com
que as infecções se proliferam em paciente com baixa imunidade. Apoio:
UNIPACTO
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Inovação na execução penal e a humanização da pena.
Thainá de Melo Sabino, Denílson Mascarenhas Gusmão (Orientador).
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras-Chave: inovação; humanização da pena; crime; método APAC.
Introdução: Este trabalho trata da eficácia da execução penal por meio da
aplicação do método desenvolvido pela Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) no contexto da lei nº 7.210/84. O método da
APAC tem como referência um modelo de prisão aberta que sustenta-se,
principalmente, a partir da articulação dos seguintes elementos: participação da comunidade; ajuda mútua entre os recuperandos; religião; assistência jurídica; assistência à saúde; valorização humana; família; voluntariado; centro de recuperação, dentre outros. A questão problema que
orienta a pesquisa refere-se à eficácia do método APAC na humanização
do cumprimento da pena. Objetivo: Demonstrar a inovação na execução
penal por meio da humanização do cumprimento da pena decorrente da
aplicação do método APAC. Metodologia: Pesquisa de natureza descritiva e explicativa a partir dos procedimentos da pesquisa bibliográfica e
documental. Resultados: Segundo o censo carcerário de junho de 2014
realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária brasileira, incluindo presos em prisão domiciliar é de 715.592, enquanto o
número de vagas está em torno de 357.219. Além da superpopulação outro
aspecto refere-se ao custo. De acordo com a Secretaria de Defesa Social
de Minas Gerais, no sistema oficial a manutenção de um preso tem custo médio mensal de R$ 2.000,00, enquanto na APAC este custo é de R$
800,00. Já a criação de uma vaga no sistema comum gera um custo de 55
a 60 mil reais, ao passo que na APAC este custo fica em cerca de 27 mil
reais. Com relação à reincidência a média mundial e nacional é de 70%
e 80% respectivamente, enquanto que na APAC esta média é de 8,14%.
Conclusão: Ainda que o método em si e os seus fundamentos não sejam
inéditos, a APAC inova enquanto instrumento de redução de danos diante
da ineficácia do sistema prisional oficial estatal. Na execução penal a inovação, a partir da aplicação do método APAC, fica demonstrada ao reduzir
os índices de reincidência, valorizar a dignidade humana e criar condições
para a ressocialização. Apoio: FADIVALE.
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Limites e alternativas para o uso de objetos de aprendizagem no ensino de ciências naturais
Clara Regina Agostini Oliveira
Instituto Federal de Educação – IFMG campus Governador Valadares
Palavras-Chave: Ensino de Ciências, Objetos de Aprendizagem, Catálogo Digital
Introdução: Assim como o ensino em geral, o Ensino de Ciências Naturais
no Brasil, está vinculado às circunstâncias e legislação vigentes. À medida
que se muda a legislação educacional, de acordo com o contexto sócio-político-econômico, muda também a organização do ensino, incluindo-se aí
o ensino de Ciências Naturais. A aprendizagem dos conceitos das Ciências
Naturais exige construções e reconstruções sucessivas de conhecimento
e significados. As atuais TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação – permitem criar uma variedade de materiais didáticos, muitos deles
com possibilidades interativas que ampliam a eficiência dos ambientes de
ensino-aprendizagem, com destaque para os Objetos de Aprendizagem.
Objetivos: Apresentar os limites e as alternativas para utilização de Objetos de Aprendizagem no ensino de Ciências Naturais e elaborar catálogo
digital para uso off-line. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e exploratória com alguns aspectos de pesquisa-ação, seguida do levantamento de
sites e repositórios que disponibilizam Objetos de Aprendizagem, de domínio público, para download, com o intuito de oferecer material de apoio
à prática docente. Para validação da proposta, entrevistou-se professores
de Ciências Naturais de rede pública, sobre sua prática e sua relação com
as TIC. Uma versão DEMO foi apresentada aos docentes para avaliação
do catálogo. Resultados: Chegou-se a um catálogo digital com 74 objetos
de aprendizagem apresentados em um CD junto com alguns subsídios, de
caráter pedagógico, para seu uso e aplicação. Conclusões: À medida que
a pesquisa avançou reforçou-se a certeza de que os recursos denominados
Objetos de Aprendizagem constituem uma excelente alternativa para
apoio ao trabalho docente, em especial no Ensino de Ciências Naturais.
No entanto sua utilização é limitada pelas condições de web disponível nas
escolas e pela ausência de familiaridade com esses recursos. Um catálogo
digital para uso off-line apresenta-se como uma alternativa viável.
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Gamificação: novos caminhos para êxito na aprendizagem na área
de exatas
Cláudia Esther Reis Godinho, Dr Estanislao Barrientos (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; UTIC- Universidade Tecnológica Intercontinental – UTIC.
Palavras-chave: Gamificação, metodologias, aprendizagem, área de exatas.
Introdução: A presente pesquisa se dedicou a investigar os resultados obtidos com a implantação de um Projeto de Gamificação, como uma proposta considerada eficiente e motivadora para trabalhar a aprendizagem
dos conteúdos nas disciplinas de Matemática, Física e Química, de forma interdisciplinar, dos alunos do Ensino Médio, motivando-os através
de desafios lúdicos, à uma aprendizagem significativa. A motivação desse
trabalho surgiu como uma tentativa de comprovação da importância de
um ensino menos formal para envolver os alunos em torno de objetivos
comuns e busca de resultados positivos na sua trajetória escolar. Objetivo: Analisar os resultados do Projeto GAMIFICATION CP (Gamificação).
Metodologia: Essa investigação se fez de maneira quantitativa e qualitativa, pois foram analisados os dados recolhidos anteriormente à pesquisa
quanto aos resultados dos alunos em tais disciplinas. Foram aplicados métodos teóricos e de caráter quantitativo, com natureza descritiva, e procedimento teórico-empírico. Para aquisição dos dados foram consultados os
registros escolares dos alunos do Ensino Médio no ano de 2016 e 2017.
Resultado: Foi possível identificar que as disciplinas de Matemática, Química e Física ao serem trabalhadas de forma mais lúdica, com a participação direta dos alunos, com recursos das metodologias ativas, os resultados
foram mais eficientes, com um melhor aprendizado. Como resultado se
constatou um grande progresso na aprendizagem e participação dos alunos
nas aulas das três disciplinas que fizeram parte do projeto Gamification
CP. Conclusão: Este trabalho contribuiu para melhoria do Ensino e aprendizagem de Matemática, Física e Química, em especial, à medida que
propôs novas experiências e provocou os professores a buscarem temas
dentro do cotidiano de seus estudantes a fim de elaborar aulas mais dinâmicas e que permitiram uma real compreensão dos conteúdos ensinados.
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Estratégias Pedagógicas inovadoras para o Ensino Superior
Cláudia Esther Reis Godinho, Rogério Kleuber de Oliveira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Sala de aula inovadora, Metodologias ativas, Ensino Superior, Estratégias pedagógicas.
Introdução: Num momento de tantos avanços tecnológicos e científicos
nos deparamos ainda com modelos de salas de aulas onde predominam
o oral e escrito. Apesar da inserção de recursos de multimídias, através
do uso de instrumentos audiovisuais, como a inserção de filmes, vídeos
e apresentações gráfica, o aluno continua recebendo o conteúdo de forma passiva. Desta forma, o resultado do PISA aponta para o fracasso da
aprendizagem quando afirma que o Brasil ocupa a 60ª posição entre 76
países avaliados. Diante deste contexto faz-se necessário repensar o modo
de aprender e ensinar visando resultados positivos. Objetivo: Apresentar
estratégias pedagógicas inovadoras que maximizem o potencial de aprendizagem do estudante. Metodologia: A pesquisa foi pautada pela revisão
bibliográfica. Resultado: Como resultado da pesquisa foram selecionadas
algumas estratégias pedagógicas que podem auxiliar na transformação do
aluno para sujeito ativo no processo de ensino aprendizagem. Conclusão:
Conclui-se que através do conhecimento e uso de estratégias inovadoras, os espaços educacionais podem tornar-se lugares mais democráticos,
atrativos e estimulantes. É importante destacar que a inovação nunca é
empreendida de modo isolado, mas pelo intercâmbio e cooperação permanente das pessoas envolvidas. E, para garantir o processo de inovação
deve-se contar com novas estratégicas pedagógicas e tecnológicas, bem
como um novo modelo de formação docente, afinal essas novas tecnologias podem contribuir para o estabelecimento de melhor relação entre o
que se aprende no plano intelectual e as situações reais, experimentais e
profissionais tornando a aprendizagem verdadeiramente significativa.
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Peer Instruction como metodologia ativa na prática docente do curso
de Odontologia da Univale
Maria das Graças Oliveira Cabral, Wildma Mesquita Silva (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Peer Instruction, prática docente, ensino superior, metodologias ativas
Introdução: A metodologia Peer Instruction-PI, tem como finalidade
contribuir para que cada estudante seja construtor de seu aprendizado e
junto dos demais colegas potencialize seu conhecimento, tirando o foco da
mera “transferência de informação” do professor como o detentor do conhecimento para os estudantes, o que para Freire (1996) constitui-se como
a “educação bancária”. A partir da utilização da PI, que requer que o estudante venha para o encontro presencial em aula com o conhecimento prévio do assunto a ser abordado, podendo assim, discutir com seus colegas
e mediado pelo professor, possa de fato apreender o conteúdo. Objetivo:
Relatar a experiência de aplicação da metodologia ativa de aprendizagem
Peer Instruction (ou Instrução pelos Colegas), na forma de um estudo piloto no 4o período do curso de Odontologia da UNIVALE. Metodologia:
Respaldado por Revisão Bibliográfica, trabalhou-se um estudo piloto, de
natureza qualitativa, com a aplicação da Peer Instruction, realizada por
27 discentes do “Estágio Curricular Supervisionado Clinica Integrada I”.
O instrumento deu-se por meio do estudo de um Caso Clínico, seguido
de 04 questões conceituais de múltipla escolha, elaboradas, aplicadas e
tabuladas, seguindo a metodologia PI. Resultados: Pode-se perceber que
a metodologia ativa Peer Instrucution, trouxe benefícios imediatos para o
processo de aprendizagem, aumentando o acerto das questões conceituais
com evidente compreensão do conteúdo, permitindo o feedback instantâneo pelo professor no momento da atividade, melhorar a motivação, a
participação e a cooperação por parte dos estudantes, na atualização dos
conteúdos e melhoria da qualidade das aulas pelo professor. Conclusão:
A ideia da aplicação da metodologia ativa Peer Instruction no curso de
Odontologia, buscou agregar ao processo ensino-aprendizagem, uma alternativa inovadora, partindo de uma premissa maior, que é a necessidade
da formação dos professores para uso das aprendizagens ativas. Apoio:
UNIVALE
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Os objetos de aprendizagem e os benefícios para o ensino/aprendizagem nos espaços escolares
Ana Paula Campos Fernandes, Allisson Roberto Isidorio, Mellina Deodoro da Fonseca
Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC; Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF
Palavras-Chave: Objetos de aprendizagem, ensino/aprendizagem, tecnologias, sala de aula.
Introdução: Nos últimos anos foi possível notar um crescimento significativo no acesso a diversas mídias. A década de 90 foi o marco da popularização da internet, computadores pessoais e televisores, sendo responsáveis pela mudança na maneira que a população busca informações
a respeito de diferentes temas. Os diversos ramos sofreram impactos e
modificações, ou seja, a informatização alterou os ambientes de trabalho, escolares e as relações sociais. Entretanto, os espaços escolares apresentam uma mudança tardia em relação à utilização das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs). Objetivo: Investigar os benefícios
do uso dos Objetos de Aprendizagem (OAs) para a melhoria do ensino/
aprendizagem nos espaços escolares. Metodologia: Os procedimentos da
pesquisa são revisão bibliográfica a trabalhos científicos publicados nos
últimos cinco anos. Posteriormente, pesquisa de campo, por meio de questionário, em uma escola estadual de educação básica. Resultados: Os
Objetos de Aprendizagem (OAs) não se constituem como metodologia
nova, tendo em vista seu surgimento deu-se paralelamente com a popularização da internet. Neste sentido, os OAs não consolidaram-se no campo
educacional. Tal fato pode ser explicado pelo atraso tecnológico existente
nos estabelecimentos de ensino e resistência por parte dos profissionais.
Conclusão: Os pesquisadores, através de investigações, têm esforçado-se
para demonstrar a aplicabilidade dos OAs e importância na formação de
professores diante das mudanças sociais frequentes em estabelecimentos
de ensino. Portanto, a pesquisa realizada demonstra que a aplicabilidade
dos objetos de aprendizagem são benéficos para colaborar no processo de
ensino/aprendizagem.
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Celular na mão como estratégia de aprendizagem: o uso do aplicativo Google Classroom e ensino híbrido
José Luciano Gabriel
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras-chave: ensino híbrido; celular; aplicativo; aprendizagem.
Introdução: O projeto (já aplicado há três semestres letivo!) consiste na
busca de superação do conflito existente entre o espaço físico da sala de
aula e o uso de tecnologias, sobretudo, do celular; para tanto, propõe que
os acadêmicos usem o celular em prol da construção do próprio conhecimento. O suporte tecnológico para execução do projeto é um aplicativo
da “Google” chamado classroom disponível gratuitamente para todos os
sistemas operacionais nas lojas virtuais sendo um aplicativo leve e de fácil
manuseio. A execução do projeto é uma faceta do ensino híbrido: gera
personalização da aprendizagem e unidade entre o ambiente presencial da
sala de aula e o ambiente virtual. Objetivos: ampliar o tempo que o acadêmico dedica ao estudo dos conteúdos acadêmicos; superar a dicotomia
entre aprendizagem e tecnologia que ainda assombra os ambientes acadêmicos; proporcionar uma aprendizagem mais personalizada; facilitar a
divulgação, o direcionamento e o compartilhamento de assuntos pertinentes aos conteúdos estudados. Metodologia: trata de estratégia de ensino-aprendizagem focada nas recentes teorias sobre ensino híbrido que tem
como pressuposto a possibilidade de usar a tecnologia como instrumento
capaz de colaborar de forma eficaz com a aprendizagem; uma metodologia ativa que contribui para o aluno perceber-se como protagonista de sua
aprendizagem e extrapolar o espaço físico da sala de aula a fim de melhor
se preparar para a vida e para o exercício de sua futura profissão. Resultados: Entre outros: 1) maior participação dos alunos na aula presencial,
visto que, um grande número chega à sala de aula com boa noção dos
conteúdos que serão abordados ou mesmo com dúvidas bem fundamentadas sobre pontos relevantes da matéria; 2) aumento significativo do tempo
que o acadêmico dedica-se à disciplina, pois as propostas de atividades o
surpreendem via aplicativo/celular e o seduzem ao estudo; 3) possibilidade de socialização e compartilhamento das facilidades e dificuldades da
aprendizagem através dos recursos disponíveis no aplicativo. Conclusão:
Conclui-se que a utilização do aplicativo em análise é capaz de contribuir
eficazmente com a aprendizagem e ajudar na superação da dicotomia entre
sala de aula e celular.
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Perspectivas de práticas inovadoras na educação
Cristiane Mendes Netto
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inovação, Educação, Práticas.
Introdução: Embora perceba-se um modismo atual no uso do termo inovação, o seu conceito não é recente. A compreensão do seu significado
pode ser vista com relação à maneira pela qual o ser humano tem buscado
superar as dificuldades de determinadas tarefas ou organizações, para promover uma adaptação à uma nova realidade. No campo da educação existe
uma necessidade de alinhar os processos de ensino e aprendizagem à sociedade contemporânea e isso tem gerado a uma busca por práticas inovadoras. Objetivo: Refletir sobre as perspectivas de práticas inovadoras que
podem ser desenvolvidas na educação, com vistas a auxiliar os processos
de ensino e aprendizagem no ensino superior. Metodologia: Pesquisa qualitativa, com revisão bibliográfica de fontes nacionais, priorizando publicações relacionadas ao ensino superior. Resultados: Observa-se que o
uso do termo inovação no ensino superior vem sendo abordado na literatura acadêmica há mais de quinze anos, sendo tratado com frequência aliado às práticas de uso de tecnologias na educação. Entre as características
comuns das práticas compartilhadas destaca-se o incentivo à colaboração
e o papel ativo dos estudantes, em detrimento às aulas expositivas. Conclusões: Como caminho para o desenvolvimento de práticas inovadoras
na educação aponta-se a formação de professores, com habilidades criativas, comunicativas e domínio tecnológico para atuar tanto em ambientes
educação presencial quanto em espaços virtuais de aprendizagem. Além
disso, para uma efetiva inovação faz-se necessário que mudanças culturais
ocorram nas instituições de ensino, com novas perspectivas para a construção do conhecimento alinhada às necessidades do século XXI.
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Uso do portfólio como estratégia pedagógica e instrumento de avaliação no ensino superior
Geane
ra)

Alves

Dutra,

Wildma

Mesquita

Silva

(Orientado-

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Estratégias de aprendizagem, Portfólio, Ensino Superior, Formação Docente.
Introdução: Exercer a docência significa estar em constante processo de
atualização, pois em tempos atuais, a busca continuada por recursos e possibilidades metodológicas faz-se condição essencial para que o professor
atue como facilitador na construção do conhecimento e contribua de forma
eficaz para a formação do discente. Objetivo: Relatar a experiência de
uma oficina de formação para docentes, ministrada com o intuito de destacar a importância do uso do portfólio como ferramenta a ser utilizada por
docentes no Ensino Superior, buscando a aplicabilidade de metodologias
que favoreçam a aprendizagem significativa. Metodologia: Este trabalho
apresenta-se como um relato de experiência de abordagem qualitativa e
observacional, cuja pesquisa bibliográfica teve como base teórica autores como Freire (2006) e Cotta (2016). Resultados: A oficina realizada
permitiu identificar a falta de domínio e até mesmo de conhecimento dos
docentes em relação ao portfólio reflexivo. Também evidencia que após
serem capacitados, apresentam grande interesse em fazer desse recurso
um diferencial em suas disciplinas ou campos de estágio, utilizando o
portfólio nos processos de avaliação e acompanhamento do processo de
aprendizagem dos estudantes. Conclusão: Dentre tantas possibilidades de
metodologias ativas de ensino, o portfólio representa uma ferramenta significativa para a formação crítica e reflexiva discente almejada pelas diretrizes curriculares, e, portanto, sua discussão e implementação no ensino
superior deve ser precedida pela capacitação daqueles que conduzirão os
discentes pelo caminho da construção desse rico instrumento pedagógico
de avaliação e ensino aprendizagem. Apoio: UNIVALE
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Uso da Ferramenta Google Maps no diagnóstico panorâmico do território bairro Turmalina
Geane Alves Dutra; Marisa Pinto Coelho; Michele Silva Maurer; Suely
Maria Rodrigues; Maria Terezinha Bretas Vilarino.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chave: Google Maps, Ferramentas de diagnóstico, Território,
Tecnologia.
Introdução: Faz-se necessário criar mecanismos que possibilitem entender o espaço geográfico. Dessa forma pode-se ampliar a compreensão dos
territórios e relações que neles se estabelecem. Objetivo: Realizar um
levantamento panorâmico epidemiológico preliminar por meio do Google Maps do bairro Turmalina, localizado no Município de Governador
Valadares-MG. Metodologia: Para a realização desse trabalho foi acessado o Google Maps possibilitando uma visualização panorâmica do bairro
para que fosse realizado a identificação dos equipamentos, relacionando-os com os possíveis determinantes sociais. Segundo dados do censo 2010
o bairro, localizado na periferia da cidade, possui uma população estimada
em 9.305 habitantes. O mapeamento em questão foi desenvolvido a partir
da disciplina de Território da Saúde Pública e coletiva do Brasil, de um
programa de mestrado. As variáveis avaliadas foram o território, os equipamentos urbanos e sua territorialização. Resultado: Com a ferramenta
Google Maps foi possível identificar que o território/bairro apresenta equipamentos públicos mais concentrados na parte médio superior (3 Estratégias de Saúde da Família, 1 escola e uma 1 creche). Possui alta densidade
de área construída, pouca condição de mobilidade e acessibilidade urbana
em função estrutura das ruas (estreitas, sem calçadas e algumas não pavimentadas). O bairro fica entre rodovias, apresenta como fato marcante
aglomerados de construções inacabadas, bem como a presença de numerosas igrejas, pequenos e variados pontos comerciais, sendo o de maior
extensão o CEASA. Conclusão: Pode-se concluir que é possível pensar e
propor formas de intervenção de estudo em saúde pública através do Google Maps. Trata-se de uma ferramenta interessante para um diagnóstico
territorial preliminar que permite identificar além dos limites geográficos,
condições sociodemográficas importantes para apresentação de propostas
relevantes para a saúde pública. Apoio: UNIVALE, CAPES
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Estudo de usabilidade do aplicativo Uber
Kalleu Higor de Oliveira, Cristiane Mendes Netto (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: usabilidade, aplicativo, uber.
Introdução: A internet tem revolucionado a forma de comunicação e o
relacionamento social. A sua contribuição ampliou os meios de interação
e consequentemente, alterou o modo como vivemos, aprendemos, trabalhamos, consumimos e nos divertimos. Nesse contexto, aplicativos para
solicitação de transporte individual ganharam popularidade e estão sendo
utilizados por centenas de pessoas cotidianamente. Um exemplo desses
aplicativos é o Uber, considerado o mais adotado entre os brasileiros neste
tipo de serviço. Objetivo: Fazer uma avaliação de usabilidade do aplicativo Uber, com o intuito de identificar possíveis problemas que diferentes tipos de usuários podem ter com o seu uso. Metodologia: Realização
de testes com o aplicativo Uber, usando exemplos de situações reais de
uso. Adoção da heurística de Nielsen (1992), a qual apresenta vantagens
tais como o baixo custo e a rapidez de obtenção de resultados para fazer
um levantamento de complexidade do aplicativo. Resultados: Os testes
realizados no aplicativo Uber permitiram verificar que as dez heurísticas
de usabilidade de Nielsen estão sendo bem atendidas. Verificou-se que o
aplicativo Uber atende a todos os aspectos indicados, com uma boa usabilidade para os usuários e com facilidade de compreensão da interface e
comandos, exigindo apenas o domínio básico de uso de tecnologia. Conclusão: Os resultados parciais dessa pesquisa demonstram que o aplicativo Uber apresenta uma boa usabilidade e interface, fornecendo informações adequadas aos usuários e não exigindo conhecimento avançado de
tecnologias para se fazer uso. Novas pesquisas envolvendo mais usuários
e novos instrumentos estão previstas nas próximas etapas do projeto.
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Rural x Urbano: Limites e problematizações
Isabella Lopes Bomfim, Myrelle Christino Marzochi, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Território, Rural, Urbano, Diferença, Definição.
Introdução: A diferença entre os conceitos de rural e urbano é algo já
discutido há muito tempo. O termo urbano tem sido bem definido em debates recentes como um espaço ligado a cidade, apropriado pelas pessoas
e desenvolvido tecnologicamente; Entretanto, o termo rural tem sido considerado como seu oposto, agregando uma visão, muitas vezes pejorativa,
atrelada a algo ultrapassado e voltado apenas para as atividades agrícolas. Objetivos: Refletir sobre os conceitos de rural atualmente; Elaborar
uma revisão bibliográfica sobre o termo em várias vertentes. Método: Foi
realizado o levantamento e fichamento de dez artigos e documentos relacionados ao tema através do google acadêmico em um período de cinco
meses. Por último, foi feita a análise dos dados coletados, por meio de
uma revisão bibliográfica. Resultado: A partir da revisão percebemos que
definir de maneira absoluta o termo rural é algo inviável, dada a sua multimensionalidade e diversas interações. Verificou-se diversas vertentes que
abordam o tema. Nesse cenário, a bibliografia demonstra como é difícil
gerar uma divisão entre o urbano e o rural, uma vez que o campo está
se modernizando a cada dia. Conclusão: O debate sobre a discussão em
torno dos termos rural e urbano está longe de terminar. Muito há que ser
considerado não apenas em termos acadêmicos, mas, principalmente, com
uma visão mais próxima a realidade, já que a compreensão do rural enseja
ainda inúmeros preconceitos. No contexto atual, de intensa difusão tecnológica, o termo rural tem passado por um redimensionamento visto que
não pode ser considerado apenas como uma barreira territorial geográfica,
mas, deve ser discutido enquanto território abarcando diversos atores, que
o consideram e valorizam em suas mais variadas formas: culturais, sociais
e econômicas.
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A realidade dos assentamentos rurais, perspectivas e desafios
Myrelle Christino Marzochi; Isabella Lopes Bomfim; Carolina Luiza Paixão; Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Assentamentos, Rural, Território.
Introdução: O assentamento rural é um assunto pertinente na formação
do território rural. As informações demográficas disponibilizadas pelo
Censo são pouco detalhadas e, em muitos casos, as notícias referentes
aos assentamentos são distorcidas. Na prática, de acordo com o contexto
histórico das últimas décadas, o estabelecimento de assentamentos tem
ajudado a fixar o homem no campo e se mostrou vital para a formação
da cidadania dos assentados. Objetivos: Levantar bibliografia referente,
mostrar a realidade dos assentamentos; caracterizar, a partir dessa bibliografia, os assentados de acordo com sua origem histórica; refletir sobre o
papel multidimensional dos assentamentos; discutir sobre a importância
dos assentados para o conceito de território rural. Metodologia: Pesquisa
e revisão bibliográfica a partir de um site de busca: Scielo. Resultados:
Identificou-se através levantamento bibliográficos dez artigos referentes
à assentamentos rurais, dentre eles, três relacionam os assentamentos ao
conceito de território rural. Conclusão: Enquanto integrante do território
rural, os assentamentos servem como referência física, são testemunha e
ponto de referência para a formação histórica desses territórios. Os assentamentos têm papel fundamental na história do território rural, visto
que reúne em um local a história coletiva, servindo de base e justificativa
para a história da formação comunitária mais ampla, além de fortalecer
o sentimento de identidade e pertencimento dos assentados, camponeses
e agricultores. A história do próprio assentamento está atrelada a história
da formação do território rural, e por isso têm sua importância e deve ser
valorizada buscando promover essa continuidade e afirmação do rural.
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Cultura-espetáculo na mídia: espacialidade e personas do carnaval
da Bahia na imprensa local
Cláudia Novaes Deina, Lauro Almeida de Moraes
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Palavras-chave: Carnaval da Bahia, Midiatização, Espacialidade, Correio,
A Tarde.
Introdução: O carnaval da Bahia é uma das maiores festas populares do
mundo, com participação de mais de um milhão de pessoas – residentes e
turistas que saem às ruas de Salvador. Festividade permeada pela diversidade de atrações, público, sons, espetáculos e plasmada por elementos da
cultura africana. Objetivo: Identificar os espaços e personas do carnaval da
Bahia enfatizados nos principais jornais locais, A Tarde e Correio, durante
o período de festividades. Metodologia: A primeira etapa envolveu levantamento bibliográfico e documental. Sendo um estudo de caráter exploratório, foram selecionadas capas dos referidos jornais correspondentes ao
carnaval de 2016. A saber, esta amostra compreende as edições publicadas
de 03 a 10 de fevereiro e foi classificada e avaliada por meio de Análise de
Conteúdo, com base na Sociologia da Imagem. Resultados: A espacialidade evidenciada pelos jornais ressalta o carnaval de rua, especialmente
dos circuitos Osmar – Campo Grande e Dodô – Barra/Ondina. Paralelamente ao uso e apropriação do espaço público, percebe-se também certa
seletividade socioespacial, econômica e, consequentemente, étnica, visto
que o espaço da festividade é transformado em mercadoria para aqueles
que podem pagar por camarotes e blocos privados. Um importante indicativo neste sentido é a prevalência de personas específicas – principalmente
celebridades – em detrimento da representação de foliões “anônimos” nas
capas de jornal. Conclusões: A imprensa local tanto estabelece vínculos
com a cultura e o patrimônio simbólico baiano, por meio da representação
de blocos afros e afoxés ou da relação entre o carnaval e a religiosidade
de matriz africana, quanto corrobora com uma percepção espetacularizada e fetichizada, privilegiando a atração de audiência. A bem da verdade,
todos estes elementos contribuem para que este evento tenha grande apelo
midiático, ratificando um fenômeno sociocomunicacional recente, calcado
na sinergia da informação com o setor do entretenimento.
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Boca Maldita: performances, tribalização e invenção de tradições no
espaço público
Fabiano Fazion, Lauro Almeida de Moraes,
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Pontifícia Universidade Católica
(PUCPR)
Palavras-chave: espaço público, apropriação, territorialidade, Boca Maldita, Curitiba.
Introdução: A Boca Maldita é uma instituição simbólica curitibana. Frequentada mais por senhores de meia idade, mas também por outros grupos, situa-se numa região pouco precisa no centro de Curitiba. Objetivo:
Analisar a Boca Maldita como espaço público significativo na identidade
curitibana, a partir de sua formação histórica e características físicas, por
meio de uma leitura socioantropológica. Metodologia: Para o levantamento físico, recorreu-se a técnicas propostas por Whyte e Gehl & Svarre, incluindo observações no local, registros fotográficos e mapas. Para a
interpretação social, partiu-se da perspectiva da “invenção das tradições”,
referendada por fontes primárias e obras sobre a formação e desenvolvimento de Curitiba, privilegiando uma leitura qualitativa, por meio da
sociologia maffesoliana, da antropologia da performance e de técnicas
de observação participante. Resultados: A pesquisa revela o caráter de
tradição inventada, ao mesmo tempo em que demonstra os fatores que
levam esta tradição a se consolidar e ser apropriada por diversos grupos
e a se manifestar no espaço público. Conclusões: A gênese e persistência
da Boca Maldita no imaginário local identifica-se com a própria evolução
urbana e as necessidades de identidade e coesão social em uma cidade
marcada pela imigração. Foi criada uma tradição, que passou a fazer parte
dos discursos da imprensa e das autoridades. Existe a Boca da tradição
(inventada) e existe a Boca (região) da qual a cidade se apropria (física e
simbolicamente) para realizar seus eventos; pouco, ou nada, se relaciona
uma com a outra. A tradição é reafirmada continuamente por processos
rituais informais. A territorialidade é fluida, promovendo extensões do
espaço público para o privado e vice-versa. Uma tribo urbana se reúne
frequentemente e cria um “pedaço”, que atribui sentido e cria identidade;
a comunidade passa a reconhecer a tribo e suas práticas; consolida-se a
tradição, inventada, que se torna memória e história.
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Comparativo entre as formações da CPT e do MST.
Arthur Minelli Araújo Gomes, Patricia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Luta-pela-terra, Movimentos Sociais, Teologia da Libertação
Introdução: Falar de luta-pela-terra parece ser uma boa maneira de tocar numa ferida ainda aberta da sociedade brasileira, entre correntes progressistas de pensamento e estruturas de poder conservadoras, a disputa
pelas razões que permeiam esse assunto estão longe de se esvaírem. Com
o avanço da reforma agrária no fim dos anos 80 e começo dos anos 90
os movimentos de camponeses tomaram mais força e legitimidade. Entre
eles, a CPT e o MST são os que trabalham envolvidos com a reforma
agrária e a luta-pela-terra. Assim quais seriam a suas origens histórias e
ideológicas, e baseado nisso, como lidam com a sua função e relevância
como movimento? Objetivo: Comparar a fundação da Comissão Pastoral
da Terra e do Movimento dos Sem Terra e as visões de cada um sobre
a reforma agrária. Metodologia: Revisão bibliográfica no Scielo, tendo
como base de pesquisa palavras chaves remetentes a Reforma Agrária,
Teologia da Libertação e Movimentos Sociais. Ler e fichar os artigos para
compor um texto que envolva a temática. Resultados: Os autores majoritariamente, ao traçar a linha histórica e contextualizar a fundação do MST
verificam que ele tem origem na Teologia da libertação, bem como a CPT,
que começa suas atividades antes dos movimentos progressistas e partidos
políticos operários do campo e da cidade, mas influenciam diretamente a
formação destes. Deste modo, pela linha genealógica desses movimentos a CPT dá origem ao MST, mas por questões ideológicas, o emancipa
das mãos da igreja católica como forma de lhe proporcionar autonomia.
Conclusão: Nota-se que o germinal da formação dos dois movimentos é
o mesmo, ainda que a CPT venha antes e o MST se consolide depois da
ditadura, a gênese dos dois movimentos é a mesma, inclusive ideologicamente, a diferença então se dá na postura política prática cotidiana e de
luta-pela-terra. Apoio: CAPES.
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Igreja São Cristóvão: referência cultural e espiritual da comunidade
do bairro São Cristóvão/GV (MG)
Isabella Lopes Bomfim, Myrelle Christino Marzochi, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Memória, Igreja, Comunidade.
Introdução: É responsabilidade dos arquitetos urbanistas identificar e
valorizar os bens que a sociedade possui, desde os pequenos objetos às
grandes edificações. Eles contam uma história e trazem consigo as marcas da comunidade. Na arquitetura existem vários exemplos de espaços e
edificações que são verdadeiras referências do passado. Eles geram questionamentos sobre o presente e o futuro e nos contam histórias dos vários
tempos da cidade. Objetivos: Identificar um bem cultural em Governador
Valadares; valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área do
Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Método: Inicialmente
definiu-se como objeto de estudo a categoria: Lugares. 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 colaboradores, coleta de dados e fotografias.
Resultado: Dentro da categoria Lugares foi identificada, como referência cultural, a Igreja São Cristóvão, destacando sua importância cultural
para a comunidade do bairro São Cristóvão e para a cidade. Conclusão:
A Igreja de São Cristóvão é uma referência para todos da comunidade que
ela atende. Sua construção e as reformas subsequentes foram fruto de doações. A história de muitas famílias do bairro São Cristóvão se entrecruzam
com a história da igreja e parte delas estão registradas no livro “A História
Mais Bonita da Minha Vida”, de autoria do Padre Floriano. Por ser a primeira igreja local, antecedendo a matriz, ela se constitui em um lugar de
memórias, missas, adoração e partilha de vida. Os eventos festivos e espirituais geram grande comoção na comunidade, reforçando o sentimento
de pertencimento.
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A Primeira Igreja Batista e a memória urbana: território compartilhado e a evocação do passado em Governador Valadares
Myrelle Christino Marzochi; Isabella Lopes Bomfim; Carolina Luiza Paixão; Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura e Urbanismo, Memória, Primeira Igreja Batista, Território.
Introdução: Restauro e preservação são assuntos pertinentes na formação
do arquiteto urbanista. Neste âmbito, a memória individual é cada vez
mais requisitada, cuja importância é agregar informações para a evocação
da memória coletiva. Assim, a arquitetura funciona como um elo entre
o passado e o presente, trazendo à tona a memória urbana de um território compartilhado. Objetivos: Promover a memória individual de um
bem cultural em prol da memória coletiva; valorizar o patrimônio cultural;
apontar um bem cultural da cidade de Governador Valadares; promover a
identificação de novos bens e evocar os existentes. Metodologia: Identificou-se a categoria do bem como Lugares. Posteriormente, o bem foi
estudado e registrado através do preenchimento das fichas do Inventario
Nacional de referências Culturais, disponibilizadas pelo IPHAN. Foram
realizadas entrevista em profundidade e coletadas fotografias para compor
o trabalho de campo. Resultados: Como integrante da categoria lugares,
o bem “Primeira Igreja Batista de Governador Valadares” funciona como
uma referência local, testemunhando os primórdios da expansão urbana
da cidade e servindo de marco e reafirmação histórica. Conclusão: A Primeira Igreja Batista traz a memória individual e coletiva dos moradores
de Governador Valadares, visto que o local reúne a família, amigos e fiéis
para as celebrações, atraindo até moradores de cidades próximas para suas
festividades. Sua importância está no elo que os membros criam com o
local. Sua história está atrelada a história da própria edificação, passando
de geração em geração. A preservação, conservação e manutenção do bem
promove a continuidade da sua história e protege a memória coletiva.
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O Biscoito de Polvilho do Sr. Ilvânio: tradição culinária familiar em
Governador Valadares (MG)
Ariana Luiz Rocha Santos; Kélen Crystine Barbosa da Silva Rodrigues;
Sara Emília Pereira; Jéssica Costa Isidoro; Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Memória, Biscoito, Tradição.
Introdução: O estudo do patrimônio cultural promove a valorização do
que é comum para um determinado grupo social em um tempo e lugar.
Esse patrimônio se torna uma referência cultural para esse grupo, visto
que envolve sua história e permite uma leitura antropológica que auxilia
na percepção do outro e na significação das práticas cotidianas. Objetivos: Identificar um bem cultural em Governador Valadares; valorizar a
cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e
da Educação Patrimonial. Método: O pesquisador inicialmente definiu
como objeto de estudo a categoria: Saberes. 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
o colaborador e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria Saberes,
o pesquisador identificou como referência cultural o Biscoito de Polvilho
Assado do Sr. Ilvânio, destacando sua importância cultural para a comunidade. Conclusão: O biscoito de polvilho assado é uma receita que o Sr.
Ilvânio aprendeu com sua mãe aos 15 anos de idade. Era feita para consumo da própria família e festividades da igreja. Com o passar dos anos
a receita não sofreu alterações e apenas a forma de assar foi modificada,
devido ausência de forno a lenha. Hoje se tornou uma especialidade do Sr.
Ilvânio, agradando o paladar de muitas pessoas, principalmente da família
Rocha que anualmente realiza o “Arraiá dos Rocha”, evento em que não
pode faltar o biscoito de polvilho no cardápio. Uma outra ocasião onde o
biscoito de polvilho sempre é confeccionado, são nos cursos de Peregrinação de Leigos Cristãos Masculinos da Paróquia N. Sra. de Lourdes. O
biscoito se tornou tradição nas festas da família Rocha, que utiliza de suas
tradições para valorizar e fazer com que o biscoito de polvilho assado do
Sr. Ilvânio seja uma referência cultural daquele grupo.
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Igreja Imaculada Conceição: arquitetura sacra e representatividade
cultural em Teófilo Otoni (MG)
Iaminne Rodrigues Pereira, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura Sacra,
Memória
Introdução: A cidade de Teófilo Otoni surgiu em meados 1850, devido a
um intenso fluxo migratório de vários povos. Com o grande contingente
populacional, o povoado tornou-se uma cidade que, gradativamente, foi
sendo urbanizada. Paralelamente ao crescimento demográfico e à expansão urbanística, adveio o setor de comércio e serviço. Nessa perspectiva, o
traçado arquitetônico ofereceu uma nova estética para a cidade, na qual se
destacou a Igreja Imaculada Conceição/Catedral, com a presença do estilo
gótico e de elementos do estilo clássico. Objetivo: Identificar a importância que a arquitetura sacra possui na vida dos moradores de Teófilo Otoni
e região. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa com base nas fichas do
Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo Instituto
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN. Posteriormente, foi
escolhida a categoria Lugares. Foram realizadas pesquisas de campo e
entrevistas com os responsáveis pela igreja. Resultados: Aponta-se como
resultado que os elementos artísticos e arquitetônicos que compõem a
Igreja contribuem, significativamente, para atrair os fiéis. Bem como, proporciona a eles a reafirmação da fé, por ser um local sagrado que transmite
paz e alegria. Graças aos elementos artísticos que, somados à estrutura
clássica, com a presença de tons claros e das colunas dóricas ressalta-se o
embelezamento do conjunto da obra. Conclusão: Concluiu-se que a igreja
contribui de fato para a construção da memória local, em virtude de seu
poder simbólico frente a população, além de ser considerada pela comunidade local e de entorno uma referência. Além do mais, é um marco na
identidade da cidade e da cultura da região, o que permite inferi-la como
um ícone de fé, suntuosidade e magnitude.

537

A Festa do Caminhoneiro: expressão de fé comunitária no bairro
Vila Isa (GV/MG)
Kélen Crystine Barbosa da Silva Rodrigues; Ariana Luiz Rocha Santos;
Sara Emília Pereira; Jéssica Costa Isidoro; Patrícia Falco Genovez (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras – Chave: Caminhoneiro, comunidade, Patrimônio, cultural; celebração.
Introdução: O patrimônio cultural de um povo não está restrito ao acervo de uma sala de museu. Ele se expressa tanto no contexto quanto nos
elementos urbanos apropriados na vida cotidiana. É por meio desta apropriação que cada grupo atualiza o uso dos mais variados espaços da cidade, especialmente aqueles espaços considerados sagrados. Objetivo:
Identificar um bem cultural em Governador Valadares; 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: Formas de Expressão. Posteriormente,
identificou-se a referência cultural que seria pesquisada e documentada.
Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional
de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e coleta de dados. Resultados:
Dentro da categoria Formas de Expressão identificou-se como referência
cultural a Festa do Caminhoneiro. Conclusão: A Festa do Caminhoneiro
que acontece na paróquia Nossa Senhora de Fatima, desde 1989, já faz
parte do calendário anual daquela comunidade. A festa acontece sempre
no domingo próximo ao dia 25 de julho, dia de São Cristóvão. Este santo
é o padroeiro da igreja, mas, a comunidade tem grande devoção por ele
em função de ter se desenvolvido às margens da BR 116 e por abrigar
várias famílias de caminhoneiros que recorrem ao santo em momentos de
preocupação e aflição. A festa começa com a celebração de uma missa na
Igreja Nossa Senhora de Fátima. Em seguida ocorre a benção dos veículos na porta da igreja; e, no final, um almoço de confraternização entre a
comunidade e as famílias dos caminhoneiros. A festa foi se adaptando à
comunidade. Anteriormente, ela acontecia a cada ano em locais ligados
a caminhoneiros; hoje em dia, a festa acontece apenas dentro da igreja.
Apesar das adaptações, foram mantidos os mesmos rituais e a fé da comunidade envolvida.
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O Museu como lugar de memória e referência cultural de Gonzaga
(MG)
Poliana Carolina de Oliveira, Patrícia Falco Genovez (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Memória, Museu de Gonzaga.
Introdução: O patrimônio cultural está não apenas associado aos bens de
valor excepcional e de caráter monumental. Em sua expressão material e
imaterial, o patrimônio contribui para configurar uma consciência coletiva
de apropriação do passado pelo presente. Esta apropriação ocorre de modo
significativo em lugares de memória como os museus. Objetivo: Identificar um bem cultural na cidade de Gonzaga, Minas Gerais; valorizar a
cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da
Educação Patrimonial. Método: Inicialmente definiu-se como objeto de
estudo a categoria: Lugares. Posteriormente, identificou-se o bem cultural
que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com colaboradores e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria Lugares o grupo
de trabalho identificou como referência cultural o Museu da cidade de
Gonzaga, destacando sua importância cultural para a cidade. Conclusão:
O lugar foi edificado em 1953, por Geraldino Carlucio que, mais tarde,
o negociou com José Pimenta. A edificação tem uma presença marcante,
como primeira edificação a abrigar a Prefeitura e a Câmara Municipal da
então recém emancipada Gonzaga, em 1963. Recentemente, a edificação
passou a abrigar o Museu e uma escola de música. De um modo geral, a
população identifica a edificação como parte da história coletiva da cidade e a considera como um cartão postal e ponto turístico. Por tudo isto,
podemos considerar o Museu da cidade como um lugar de memória em
sentido amplo.
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Narrativas Políticas e Sociais: a história do bairro São Pedro.
Josiane Assis; Warley Vasconcellos; Klíssia Mafra, Samuel Bonicontro;
Larissa Moura; Laryssa Andrade; Patrícia Falco Genovez (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: São Pedro, Narrativas Visuais, Política Local.
Introdução: Importante ponto de desenvolvimento na história de Governador Valadares, o bairro escolhido para produção do material foi o São
Pedro. Possuidor de uma história com traços únicos, o bairro conta com
uma ampla população com mais de 5000 habitantes (Censo 2010) sendo
os jovens a faixa etária predominante. Desde sua fundação, toda a história
do bairro tem um componente natural de suma importância, o Rio Doce. O
status de região ribeirinha contribui na cultura, economia e na construção
da imagem do bairro que vivenciou as transformações da mais importante
fonte de sobrevivência da região. Uma característica marcante da região,
sem dúvidas, é o prejuízo de famílias em épocas de enchentes. Se por um
lado há muita história a ser contada, do outro há quem preserve toda ela e
faz questão de preservá-la no objetivo de que ela não se perca com o passar
do tempo. São muitas fotos, um vasto acervo de documentos e o relato de
quem acompanhou de perto e ainda tem contato diário com as transformações do bairro. Objetivos: Produzir um documentário sobre a história do
bairro São Pedro, sob a perspectiva dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Ciência Política e Narrativas Televisas e Documentário Jornalístico. Métodos: Pesquisa de Campo, produção de conteúdo audiovisual
e pesquisa em documentos históricos. Resultados: Além da captação das
perspectivas que compõem uma sociedade, a produção possibilitou a compreensão dos detalhes relacionados a população do bairro. Conclusões: A
política e o poder sempre estiveram presentes para o desenvolvimento do
local. Alguns tinham benefícios e outros não, porém com o tempo foram
progredindo e a importância dos registros em fotografia e ao decorrer do
desenvolvimento do grande documentário é essencial.
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Uma nova perspectiva para o território: O poder em disputa
Hélio Vinicius Valeriano Furtado, Daniel de Azevedo Teixeira, Rodrigo de
Carvalho Hott
Universidade Norte do Paraná – UNOPAR
Palavras-chave: Território, Políticas Sociais, Geografia Política
Introdução: O presente artigo tem por finalidade analisar o conceito de
Território para além do espaço físico. As reflexões serão feitas principalmente a luz das considerações do Geógrafo Francês, Claude Raffestin
(1993). O estudo de sua obra, “Por uma Geografia do poder” possibilitará
a ampliação da concepção do conceito de Território e todos os fatores
que condicionam seu estabelecimento, desenvolvimento e principalmente
o seu entendimento enquanto lugar de disputa de poder e de materialização dos mais diversos interesses. Essa nova forma de análise do Território
ficou conhecida como “Geografia Política”. Objetivos: Identificar as considerações que o Geógrafo Alemão Ratzel realizou sobre a noção de Território a luz da “Geografia do Estado”, predominante no século XIX. Metodologia: Para realização desse trabalho a metodologia utilizada foi a de
pesquisa bibliográfica que tem por finalidade estabelecer o debate acerca
do conceito de Território. Resultado: Verificou-se a partir das leituras de
Raffestin que no Território materializam-se diferentes disputas pelo poder,
verificou-se ainda que os atores sintagmáticos buscam implementar suas
estratégias de territorialização, buscando estabelecer relações de poder no
Território. Conclusão: Os interesses da sociedade podem ser diferentes
aos interesses do Estado, gerando um conflito de interesses explícitos ou
até mesmo implícitos no processo de implementação de políticas sociais
em determinados territórios.
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Reflexo do envelhecimento populacional na saúde
Lorrayne Gomes de Araújo, Suely Maria Rodrigues, Mauro Augusto dos
Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Transição demográfica; Doenças crônicas;Idosos
Introdução: A distribuição etária da população brasileira sofreu grandes
mudanças, principalmente nos últimos 40 anos, resultando tanto no declínio de mortalidade quanto da fecundidade. Este fato ocasionou o aumento no número de idosos segundo a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua – Características dos Moradores e Domicílios,
divulgada pelo IBGE, com o país ocupando o quinto lugar mundial em
termo de população idosa. Essa alteração faz com que o perfil de morbidade que antes era de doenças infectocontagiosas, passe para crônicas
degenerativas. Objetivo: Descrever os reflexos causados na saúde devido
alteração na pirâmide etária. Metodologia O trabalho foi desenvolvido
através de uma pesquisa exploratório descritiva, onde foram utilizados,
para consulta, artigos em português. Envelhecimento populacional, transição etária, políticas públicas foram termos utilizados durante a pesquisa
utilizando bases de dados, Google Acadêmico, Scielo, LILACS e o site do
IBGE ano 2017. Resultados: O Brasil tem cerca de 30 milhões de idosos
atualmente, e até 2025 terá a sexta maior população de idosos, segundo
pesquisadores da FAPESP, causando alteração no perfil de morbidade e
mortalidade. Interferindo nas condições de saúde, pois doenças crônicas
acarretam mais internações e levam os idosos a consumir um maior número de medicamentos. Conclusões: A mudança no perfil epidemiológico
causada pela transição demográfica, gera um ônus nos cofres públicos,
tanto devido gastos com a previdência, quanto pelo aumento dos gastos
com medicamentos solicitados ao SUS. Portanto, é necessário conhecermos os aspectos envolvidos neste processo, para prover meios de solucionar este e outros possíveis problemas. Essa mudança faz com que o adulto
idoso permaneça mais tempo no mercado de trabalho, um fator contribuinte para danos na saúde, tendo em vista que várias são as doenças crônicas
degenerativas listadas associadas ao excesso de trabalho.
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Avaliação da frequência de consultas pré-natais nas regiões brasileiras em relação às recomendações do PHPN.
Matheus Santos de Oliveira; Melissa Nathielle de Lima Souza; Leonardo
Oliveira Leão e Silva (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Gestação, Pré-natal; PHPN.
Introdução: O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento
(PHPN), foi instituído pelo Ministério da Saúde no ano 2000, com objetivo
de assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e
ao recém-nascido. Para o gerenciamento das ações voltadas a esse grupo
populacional, foi desenvolvido, pelo DATASUS, o sistema SISPRENATAL. Objetivo: Avaliar o número de consultas pré-natais nas regiões brasileiras no ano 2014, através de dados disponíveis no SISPRENATAL.
Método: O presente estudo possui delineamento seccional tendo como
local de análise as capitais brasileiras. Foram selecionados os registros do
SISPRENATAL ocorridos no ano de 2014 para construção do banco de
dados. Todos os dados foram obtidos no portal eletrônico do DATASUS.
Por se tratar de informações não identificadas e de domínio público não
foi solicitada a autorização pelo comitê de ética em pesquisa. Os dados foram organizados e manipulados pelo software PostgresSQL® e analisados
pelo software R®. Resultados: Foram registradas no SISPRENATAL nas
capitais brasileiras, no ano de 2014, 42.109 gestantes. Dentre as gestantes
que foram atendidas, 16.795 (39,9%) eram da região Nordeste; 13.707
(32,5%) Norte; 7.873 (18,7%) Sudeste; 3.487 (8,3 %) Centro-Oeste e 247
(0,6%) Sul. A média de consultas realizadas por região foram, Centro-Oeste 2,2 (DP=2,32); Nordeste 2,19 (DP=1,93); Norte 2,81 (DP=2,31);
Sudeste 5,46 (DP=2,91) e Sul 1,93 (DP=1,48). Conclusão: Observou-se
um número médio de consultas inferior ao indicado pelo PHPN, que preconiza a realização de, no mínimo, seis consultas. Estudos apontam que o
principal fator de risco para a natimortalidade é a frequência ao pré-natal
menor que cinco consultas. Sendo assim, medidas são necessárias a fim de
garantir que as gestantes recebam uma atenção mais adequada, tanto em
relação ao número de consultas como em conteúdo de atendimento.
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Utilização do Google Maps na identificação de equipamentos sociais
de saúde no entorno da UBS Centro de Governador Valadares
Rafael de Oliveira Alves, Samara Alves Avanzi, Maria Terezinha Bretas
Vilarino, Suely Maria Rodrigues (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: território, equipamentos sociais, saúde
Introdução: O Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização
de mapas e imagens de satélite de todo o globo terrestre, que possibilita
localizar e visualizar diversos pontos e localidades. Objetivo: Identificar
os equipamentos relacionados aos determinantes sociais de saúde encontrados no entorno do território da Unidade Básica de Saúde Centro. Metodologia: Trata-se de estudo preliminar do território central da cidade
de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, a partir da Unidade
Básica de Saúde localizada na Rua São João, número 182, que atende
residentes no Centro e nos bairros São Tarcísio e Ilha dos Araújos. Foi
utilizada como ferramenta do panorama de saúde o mapa virtual encontrado no portal do Google Maps (https://www.google.com.br/maps). Resultados: A partir da pesquisa realizada no entorno do endereço da UBS
Centro, foi possível observar que aquele território apresenta vários equipamentos sociais relacionados aos determinantes sociais de saúde. É uma
região urbanizada, com calçamento, bem arborizada, próxima ao rio Doce,
inserida entre vários pontos de comércio, laboratórios de saúde, consultórios médicos e odontológicos, escolas e faculdade, teatro, igrejas, praças
públicas destinadas à prática esportiva e lazer. Conclusão: A UBS Centro se localiza em um território que atende as demandas locais, uma vez
que os equipamentos inseridos naquela localidade garantem o acesso aos
bens e serviços básicos de saúde para uma boa qualidade de vida. Por ser
uma região cuja população apresenta melhor condição socioeconômica, a
procura pelos serviços públicos de saúde tende a ser menor, uma vez que
a UBS Centro oferece atendimento centrado no tratamento, reabilitação,
redução de danos e manutenção da saúde.Apoio: CAPES.
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Letramento Funcional e Saúde: Relato de experiência de atividade
realizada no Ambulatório de Lesões
Ana Maria de Souza Germano; Sabrina G. de Moraes; Bárbara Nery Enes;
Julliana Silva Glória (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Letramento; Promoção; Saúde; Integração; Multidisciplinaridade,
Introdução: A prática envolvendo Letramento funcional e Saúde surge da
necessidade de promover através de uma visão transdisciplinar orientação
de saúde, no Ambulatório de lesões. O fenômeno do Letramento explica
o fato de que não basta a pessoa saber ler e escrever, precisa desenvolver
práticas sociais de leitura e de escrita. Relacionado a isso, a política de
humanização propõe o uso de estratégias para o fortalecimento da adesão
e vínculo do paciente atendido na rede pública de saúde. Baseado nesta
proposta, acontece o desafio de investir em formação para o profissional
da área de saúde. Objetivo: intervir na adequação da linguagem para a
promoção da saúde para os pacientes em tratamento no ambulatório de
lesões, integrando os cursos que atuam no ambiente acadêmico. Metodologia: através de uma abordagem qualitativa e descritiva, realizou-se:
seminário interdisciplinar para reflexão de estudo sobre Letramento Funcional e Saúde com os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e
Letras. Em seguida, desenvolveu-se três oficinas no Laboratório de Lesão,
no horário da extensão, com docentes e discentes de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. Finalizando com a produção de cordel apresentado aos
usuários na sala de espera e um mural expositivo. Resultados: Aconteceu
na sala de espera a apresentação de xilogravuras e cordéis elaborados pelo
equipe multidisciplinar, com foco nos temas: lesões, higiene e saúde, a fim
de aproximar os pacientes das informações que precisam ter para poderem
realizar o tratamento de saúde, de forma adequada. Conclusão: Esse momento trouxe a compreensão da linguagem, texto, enunciado aliado àqueles que atuam na área de saúde. Portanto, para se conseguir a promoção da
saúde os profissionais da área, precisam refletir sobre a melhor forma de
construir informação através da adequação da linguagens e textos.
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O manejo do tratamento da parceria sexual da gestante: uma possível causa da sífilis congênita
Micael Alves dos Santos, José Júnior Gandra Oliveira, Maryane Miranda
Pereira, Paloma Vieira Carvalho, Valéria de Oliveira Ambrósio
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Sífilis congênita. Assistência pré-natal. Atenção Primária à Saúde. Infecções Sexualmente Transmissíveis.
Introdução: A sífilis congênita representa um importante agravo à saúde
pública, pois compromete gravemente a saúde do feto e do recém-nascido. Por ser de transmissão vertical por via transplacentária, esta infecção
merece adequada atenção de profissionais e serviços de saúde durante a
assistência pré-natal, especialmente na Atenção Primária à Saúde – porta
de entrada preferencial no Sistema Único de Saúde. No entanto, este cuidado deve ser direcionado também à parceria sexual da gestante, pois as
relações sexuais desprotegidas, antes e durante a gestação, podem levar à
sífilis congênita. Objetivo: Descrever a associação entre a ocorrência de
sífilis congênita e o tratamento da parceria sexual da gestante durante o
atendimento pré-natal na Atenção Primária à Saúde. Metodologia: Trata-se do recorte de um estudo de revisão bibliográfica integrativa, realizado
com 47 referenciais bibliográficos disponíveis em língua portuguesa nos
sites da BVS, CAPES, Lilacs e Scielo e publicados no período entre 2007
e 2017, cuja análise deu-se a partir da categorização e interpretação das temáticas relevantes que correspondessem à questão do estudo. Resultados:
A ausência e a inadequação no tratamento da parceria sexual da gestante
esteve presente no maior (34%) número de estudos analisados. Este fato,
associado às falhas no tratamento da gestante, eleva as taxas de ocorrência
desta infecção. Evidenciou-se que, embora necessária e recomendada, a
inserção destes indivíduos no atendimento pré-natal permanece como desafio para a Atenção Primária à Saúde. Conclusão: Apesar de contar com
inúmeros fatores determinantes, a sífilis congênita encontra na exposição
da gestante a situações de risco um alicerce para sua ocorrência. A ausência ou a deficiência na qualidade da assistência ao pré-natal da parceria
sexual está entre as principais causas deste acometimento, reforçando a
necessidade de estratégias capazes de inclusão de sua inclusão e tratamento adequado durante a gestação.
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Fé e qualidade de vida em idosos usuários de Estratégias Saúde da
Família de Governador Valadares/MG
Micael Alves dos Santos, Amanda Lemos Amorim Rosa, Ana Carolina
Braga dos Santos, Danielly Cristina de Souza, Sheila Aparecida Ribeiro
Furbino
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Qualidade de vida. Idoso. Espiritualidade. Atenção Primária à Saúde.
Introdução: O conceito de qualidade de vida é amplo e complexo devido
às suas múltiplas interfaces e às subjetividades de cada indivíduo. Pode
ser expresso pela avaliação do nível de bem estar e satisfação pessoal em
relação a vários critérios, como renda, saúde e lazer. Em idosos, particularmente, sua multidimensionalidade está associada ao envelhecimento
saudável e ao contentamento em relação aos componentes essenciais às
pessoas desta faixa etária, dentre os quais encontram-se a religiosidade
e a fé. Objetivo: Descrever a associação entre qualidade de vida na terceira idade e religiosidade estabelecida por idosos usuários de Estratégias Saúde da Família. Metodologia: Trata-se do recorte de um estudo
qualitativo, transversal, descritivo e observacional com participação de 34
idosos cadastrados em 06 Unidades de Saúde da Família da Região de
Saúde 03 de Governador Valadares. Após aprovação do CEP/UNIVALE
nº 2.552.105/2018, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com pessoas de ambos os sexos, maiores de 60 anos e frequentes aos atendimentos
destas Unidades no primeiro semestre de 2018. A Análise de Conteúdo
de Bardin foi o método adotado para a interpretação dos dados. Resultados: A predominância feminina (82%), entre 70 e 78 anos (50%), viúva
(44%) e semianalfabeta (68%) indicou que, para 23% dos entrevistados,
a religiosidade, especialmente a fé cristã, é fundamental para que se tenha
razoável qualidade de vida na velhice. Para estes a existência divina e a fé
relacionam-se à gratidão, alegria, satisfação e realização pessoal, sem as
quais, a vida, durante o envelhecer, não teria muito sentido. Conclusão:
A intensidade da vivência da espiritualidade neste grupo pode ser a razão
destes achados. Por outro lado o perfil da amostra permite inferir que,
como o envelhecimento leva à fragilização do indivíduo, esta condição faz
com que o idoso atenha-se à fé e às suas crenças pessoais para encontrar
mais sentido na vida e ver-se satisfeito.
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Incidência de enteroparasitoses em escolas municipais da zona rural
do município de Ataléia-MG ano de 2017.
Daniel de Azevedo Teixeira, Hélio Vínicius Valeriano Furtado, Leandro
Almeida de Castro, Rodrigo de Carvalho Hott.
Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC/TO
Palavras-chave: parasitoses, Ataléia, zona rural.
Introdução: As enteroparasitoses constituem um dos principais problemas de saúde pública, apresentando-se de forma endêmica em diversas
áreas do Brasil. A transmissão parasitológica ocorre por via fecal-oral através de fezes contaminadas ou cistos presentes no solo, na água ou alimentos contaminados com estruturas parasitárias. A maior incidência dessas
parasitoses ocorre em crianças na idade escolar e está relacionada à falta
de tratamento adequado de água e esgoto. Objetivo: O presente estudo
tem por objetivo identificar a incidência de enteroparasitoses nas escolas
municipais da zona rural do município de Ataléia-MG. Metodologia: Foram realizados 600 exames parasitológicos em alunos das escolas municipais de Ataléia-MG com a faixa etária de 5 a 12 anos. Foram aplicados
questionários com perguntas objetivas aos pais dos alunos para fins epidemiológicos. Resultados: Os alunos apresentaram 75% de positividade
para as enteroparasitores. Os parasitos mais incidentes foram Ascaris lumbricoides (75%) Entamoeba coli (75%) e Giardia lamblia (65%). Dentre
os alunos contaminados 80% apresentaram multiparasitismo. A principal
forma de transmissão foi água não tratada (100%). Conclusão: A deficiência estrutural na rede de saneamento básico e tratamento de água na
zona rural do município contribuem diretamente para o maior índice de
contaminação por parasitoses. É importante conscientizar a população do
risco das parasitoses e estabelecer medidas profiláticas para a redução dos
índices de contaminação.
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Perfil do consumo de plantas medicinais em feira livres do município
de Ponto dos Volantes-MG.
Daniel de Azevedo Teixeira, Hélio Vínicius Valeriano Furtado, Leandro
Almeida de Castro, Rodrigo de Carvalho Hott, Martha Honorato Silva
Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC/TO
Palavras-chave: plantas medicinais, feiras livres, Ponto dos Volantes-MG.
Introdução: As plantas medicinais são espécies vegetais cultivadas ou
não que são utilizadas com propósitos terapêuticos. O uso terapêutico das
plantas medicinais é registrado desde a antiguidade pelas primeiras civilizações. No Brasil a adesão aos tratamentos através de plantas medicinais
é muito comum devido aos fatores culturais e sua biodiversidade. O fácil
acesso, baixo custo e a expectativa de menores efeitos indesejáveis são fatores que contribuem significativamente para o consumo de plantas medicinais. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo identificar o perfil do
consumo de plantas medicinais no município de Ponto dos Volantes-MG.
Metodologia: Foram aplicados 500 questionários em caráter aleatório aos
consumidores de plantas medicinais nas feiras livres do município de Ponto dos Volantes-MG. A pesquisa foi realizada de janeiro a junho de 2018.
Resultados: Os resultados obtidos demonstraram que os consumidores
de plantas medicinais são em maioria mulheres (80%), com faixa etária
acima de 60 anos (75%), apresentam renda mensal até 1 salário mínimo
(65%) e tem apenas o ensino fundamental completo (70%). A principal
parte da planta consumida são as folhas (80%) e as indicações clínicas
mais citadas pelos consumidores foram ansiedade e insônia (65%). Dentre as principais plantas consumidas foi relatado: Erva cidreira (35%) e
Camomila (20%). Conclusão: As plantas medicinais são alternativas interessantes para o tratamento de várias patologias. Alguns fatores como o
acesso fácil e o baixo custo são estimuladores para o consumo de plantas
medicinais. Entretanto, é importante que os usuários obtenham maiores
informações sobre o uso correto das plantas no intuito de evitar efeitos
indesejáveis.
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE:
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A maternidade no cárcere privado e atenção da enfermagem na promoção da saúde.
Bárbara Oliveira Gualberto da Cunha, Melissa Pimenta Maia, Wanessa
Neiva Viana, Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: maternidade, sistema prisional, enfermagem, promoção
da saúde
Introdução: As condições de saúde de gestantes dentro do sistema prisional brasileiro é algo preocupante e que merece atenção, principalmente
no que tange à saúde dessas mulheres, que nesse período necessitam de
maior suporte psicossocial. E nesse âmbito, a enfermagem tem um papel
importante, prestando uma assistência individual e humanizada de forma
ética, moral e indiscriminada, promovendo a dignidade humana no sistema prisional. Objetivo: Conhecer a realidade da maternidade no cárcere privado no Brasil e identificar o papel e a atuação da Enfermagem
na promoção da saúde frente ao sistema prisional. Metodologia: Trata-se
de uma revisão da literatura através de uma abordagem qualitativa, nas
bases eletrônicas científicas SCIELO, Revista de Enfermagem e Caderno
de Saúde Pública, publicadas no período de 2014 a 2018. Resultados: A
gravidez é a fase em que a mulher necessita de maior cuidado, pois está
passando por grandes mudanças físicas e emocionais. A vulnerabilidade
biopsicossocial das mulheres é potencializada na situação prisional, pois a
maioria dos presídios brasileiros possui problemas referentes à superlotação, infraestrutura precária e insalubridade; predispondo a proliferação e/
ou agravamento de diversas doenças infectocontagiosas, além de problemas psicológicos. Cabe ao enfermeiro atuar proporcionando bem-estar,
minimizando os riscos, com ações preventivas e curativas, respeitando as
particularidades de cada uma e participando ativamente da promoção da
saúde. Conclusão: Pôde-se verificar que o sistema penitenciário aplicado
a gestantes que necessitam da assistência básica de saúde encontra-se em
precariedade, nesse sentido o enfermeiro deverá assumir um importante
papel no que tange às atribuições da profissão, além de garantir os direitos
desta população em receber os cuidados durante o período gestacional e
minimizar as falhas do sistema de saúde dos presídios.
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Estudo descritivo da co-infecçãohiv/leishmania em Minas Gerais,
2010 a 2015
Christian Andersen Cerqueira Oliveira Freitas; Andreza Soares Silva; Rhaslla Gonçalves Batista; Tamara Luisa Miranda Dias; Waneska Alexandra
Alves (Orientadora)
Universidade Federal Juiz Fora Campus Governador Valadares – UFJF-GV
Palavras- Chaves: incidência, hiv, leishmaniose visceral
Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) está entre as seis endemias de
prioridade do mundo. É uma doença causada pelo parasita Leishmaniadonovani e transmitida pelo mosquitoLutzomyialongipalpis. Todo ano, há
uma estimativa de 300 mil novos casos. Quando não tratada, a LV torna-sealtamente letal e em indivíduos com HIV se faz frequente devido à
imunossupressão. Objetivo: Estudo epidemiológico descritivo dos casos
de LV/HIV em residentes do estado de Minas Gerais (MG) no período
de 2010 a 2015. Metodologia: Área: Minas Gerais.População de estudo:
pessoas co-infectadaspor LV/HIV.Período: 2010 a 2015.Critérios de inclusão: casos notificados da doença em humanos co-infectados residentes
nas macrorregiões de MG em área urbana e rural de todas as faixas etárias,
raça e cor.Critérios de exclusão: casos notificados da doença em humanos
não co-infectados residentes no estado de MG em área urbana e rural ou
casos ignorados/brancos.Fonte de dados secundários: coleta na plataforma
SINAN-NET disponibilizados pelo DATASUS. Variáveis de estudo: sexo,
macrorregião de notificação e evolução da doença.Métodos para análise de dados: dados de estatística descritiva. Resultados: Os resultados
encontrados demonstram um total de 281 casos deco-infecção LV/HIV
em MG nos anos de 2010 a 2015, sendo que a maior taxa de incidência
acumulada se dá nas macrorregiões de saúde centro, leste e norte, respectivamente. Também foi constatado maior número de casos em homens com
diminuição da taxa de letalidade entre 2010 a 2012 e aumento no período
de 2012 a 2015. Conclusão: A LV ainda é negligenciada dificultando a
notificação e análise epidemiológica. O Estado de MG apresenta alta inc
idência de casos de LV, no qual a região cental apresentao maior índice
de indivíduosco-infectados. Ao analisar a situação epidemiológica no país
conclui-se que a LV\HIV necessita de intensa e rápida medida profilática
a fim de dimiuir o número de casos.
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Rede de Atenção à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes: a linha
do tempo e a estruturação do CAPS-i em Governador Valadares
Kesley Tailon da Silva Afonso. Flavia Rodrigues Pereira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Rede de Atenção à Saúde Mental, CAPS-i-Centro de
Atenção Psicossocial Infantil. Saúde Mental em Governador Valadares.
Introdução: A Rede de Atenção à Saúde Mental-RAPS em Governador
Valadares foi implementada a partir da Portaria nº 336 de fevereiro de
2002, com os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) I, II e III classificados por complexidade e abrangência populacional: Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) e o Centro de Referência à
Saúde Mental (CERSAM) para a população adulta e o Centro de Atenção
Psicossocial Infantil (CAPS-i) que assiste e acolhe crianças e adolescentes por um período de até 6 meses de tratamento, que estejam com vulnerabilidade e risco pelo uso de drogas, ou com transtornos mentais, sendo o
mais recente implementado. Objetivo: Descrever a Rede de Saúde Mental Infantojuvenil em Governador Valadares. Metodologia: Estudo descritivo da Rede de Atenção em Saúde às Crianças e Adolescentes de Governador Valadares. Resultados: De acordo com a estruturação da RAPS
municipal, O CAPS-i, inaugurado em 2014, é composto por uma equipe
interdisciplinar que presta assistência às crianças e adolescentes de forma
ambulatorial e intensiva. Junto ao CAPS-i, a Policlínica Municipal acolhe
os casos de transtornos de personalidade, transtornos desafiadores/opositores, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, já os casos de
deficiências intelectuais associadas às deficiências físicas, são assistidos
no Centro de Atendimento ao Deficiente Físico (CADEF). As crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade devido ao uso prejudicial
de álcool e drogas são encaminhadas à Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil (UAI), situada em São Felix de Minas, pois não existe essa modalidade de assistência no município. Conclusão: Dentro da RAPS, o
CAPS-i se relaciona com os pontos de atenção primária: Estratégia Saúde
da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família, secundária: CADEF
e Policlínica Municipal e terciária: Hospitais, além de contar com a parceria de outros setores organizados como o Poder Judiciário e Conselho
Tutelar, como suporte assistencial. Apoio: Coordenação da Saúde Mental
de Governador Valadares
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Vivências no setor de imunização municipal de Governador Valadares.
Ana Carolina da Silva Pereira, Lorena Rodrigues de Oliveira, Nara Júlia
Mendes Ozório; Márcia Cordeiro de Morais Barbosa, Flavia Rodrigues
Pereira (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Enfermagem, Imunização, Ensino e serviço.
Introdução: O Setor de Imunização de Governador Valadares é responsável pela distribuição dos imunobiológicos e insumos para as unidades de
saúde, gerenciando seu controle, distribuição e utilização; promove treinamentos, realiza a vigilância de efeitos adversos aos imunobiológicos
e ainda, coordena e gerencia as campanhas vacinais e seus indicadores.
Portanto, é um setor importante no contexto da saúde coletiva e um campo
rico de práticas de promoção da saúde e de prevenção de doenças. Objetivo: Relatar a experiência acadêmica no setor municipal de imunização,
por meio do Projeto Piloto de Curricularização da Extensão junto ao Departamento de Vigilância em Saúde. Metodologia: Relato de experiência.
Resultados: O módulo vivenciado entre março a julho de 2018 permitiu
cumprir as etapas de atividades propostas: conhecimento do setor, suas
responsabilidades e fluxos; levantamento de nó crítico relacionado com as
salas de vacinas através do diagnóstico situacional. Tais atividades foram
realizadas sempre acompanhadas de profissionais do setor de forma direta,
e indireta com a professora referência de módulo; além de contar com o
apoio dos Departamentos de Vigilância em Saúde-DVS e Departamento
de Atenção Básica-DAS. Como produto final, o diagnóstico com os dados
levantados a partir de um questionário semiestruturado aplicado durante
as visitas nas salas de vacinas, foi apresentado no quarto workshop do
referido projeto, e já disponibilizado para sua análise e intervenção pelos
próximos acadêmicos a se vincularem ao setor. Conclusão: A experiência acadêmica em participar de discussões e implementação de estratégias
setoriais e intersetoriais que afetam diretamente o setor de vacinas foi inovadora e permitiu aliar teoria e prática, ensino e serviço, vivenciar a integração dos atores na todas as etapas citadas e ampliar as discussões sobre
doenças previníveis pelas vacinas, uma pauta importante da vigilância em
saúde, tanto profissional, quanto acadêmica. Apoio: Universidade Vale do
Rio Doce e Setor de Imunização de Governador Valadares.
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A integração de discentes de enfermagem no Centro de Controle de
Zoonoses
Camilla Ferreira da Silva, Rafaelle Teixeira de Oliveira, Thiago Coelho
Nepomucena, Ana Maria Germano (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Enfermagem; Vigilância; Epidemiologia; Zoonoses.
Introdução: O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) é uma unidade
de saúde pública que previne e controla os agravos em saúde ligados a
animais, desenvolvendo sistemas de vigilância sanitária, epidemiológica
e ambiental. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada durante as atividades desenvolvidas por acadêmicas de Enfermagem, integrando ensino e
serviço. Metodologia: Relato de experiência de atividades desenvolvidas,
no 3º módulo do Projeto de Curricularização da Extensão do curso de
Enfermagem junto ao Departamento de Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Saúde de Governador Valadares, durante os meses de março e
abril de 2018. Resultados: A experiência proporcionou: acompanhar as
atividades das equipes durante a rotina do trabalho no setor de zoonoses,
visualizar a coleta de sangue em cães e análise laboratorial do mesmo
e participar do trabalho educativo e investigativo dos Agentes de Endemias. Realizou-se visita às salas de Ponto de Apoio (PA) dos agentes de
endemias nos diversos territórios, juntamente com o responsável técnico,
sendo elaborado relatório com diagnóstico detalhado de infraestrutura,
material e mobiliário necessário e apresentado em workshop de encerramento do módulo na UNIVALE. Conclusão: A oportunidade proporciona
a vivência da prática em campo desenvolvendo o senso crítico e reflexivo,
possibilitando compreender atividades de gestão e adquirir conhecimentos
na área de vigilância e zoonoses em nossa área de atuação profissional.
Apoio: UNIVALE e CCZ.
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A violência contra mulher em pauta: um olhar pelas lentes do Diário
do Rio Doce
Priscilla Patrício de Faria Candido; Daniele Elenice Ferreira; Laís Alice de Carvalho Pereira; Layla Fonseca Coelho; Flávia Rodrigues Pereira
(Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Vigilância em Saúde, Violência contra a mulher, Saúde
e Enfermagem.
Introdução: A violência tornou-se uma constante nos noticiários dos dias
atuais; configurando-se como um evento preocupante para a saúde coletiva, em virtude do alto índice, e por afetar o processo saúde-doença, uma
vez que atinge as vítimas de forma física, emocional e psicossocial. Dentre
suas diferentes formas e receptores, destaca-se a violência contra a mulher,
envolvendo questões de gênero e relações de poder. Objetivo: Conhecer
os casos de violência contra mulher em Governador Valadares e região,
divulgados pelo Jornal Diário do Rio Doce e assim, identificar o perfil epidemiológico destes casos. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa quantitativa de cunho bibliográfico e documental, baseada na análise categorial
de matérias publicadas entre agosto de 2015 a julho de 2017 pelo Jornal
Diário do Rio Doce de Governador Valadares/MG. Resultados: Com base
nos dados levantados, incluindo todos os tipos de violência, o percentual
da violência contra a mulher foi de: 25% em 2015 (ago-dez), 56% em
2016 (jan-dez) e 19% em 2017 (jan-jul). Quanto ao tipo de violência se
destacaram a agressão física e o abuso sexual, em sua maioria, efetuada
por companheiros das vítimas. A faixa etária de casos divulgados foi entre
3 e 77 anos. Em relação às cidades da região, se destacaram Governador
Valadares e Ipatinga; sendo que em Governador Valadares, o bairro com
maior ocorrência dos casos foi o Turmalina com 11% em relação aos demais. Conclusão: Foi possível conhecer o panorama da violência contra
mulher pelas lentes de uma fonte jornalística em Governador Valadares
e região, e por meio de uma reflexão epidemiológica percebeu-se que se
trata de uma situação emergencial no contexto da Vigilância em Saúde
apontando para novas discussões na Rede de Atenção em Saúde no que se
refere às medidas educativas e protetivas para a população e em especial
para a população feminina, além da formação permanente dos profissionais de saúde para atuarem nos casos ocorridos dentro dos territórios.
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Violência contra mulheres em Ipatinga na série histórica de 2012 a
2017.
Wesley Alves Santos; Aline de Barros Coelho (orientadora)
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – UNILESTE
Palavras-Chave: violência, mulher, ipatinga, epidemiologia, vigilância.
Introdução: A violência é considerada um problema de saúde pública e
sua notificação é fundamental para a vigilância epidemiológica e políticas
públicas de prevenção e promoção da saúde. É caracterizada como uso da
força física ou do poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra
pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em
lesão, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação.
Objetivo: Descrever as ocorrências de violência contra mulher dos casos
notificados em Ipatinga. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo,
com abordagem quantitativa, que analisou informações referentes às notificações de violência contra a mulher, entre 2012 e 2017, provenientes das
fichas de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN). Resultados: Foram realizadas 1.596 notificações de violência
contra mulher, das quais 708 (44,3%) foram autoprovocadas, 782 (48,9%)
ocorridas de forma interpessoal e 106 (6,6%) com registro ignorado na
ficha de notificação. A faixa etária das vítimas variou entre 14 e 87 anos
e a maior parte dos casos ocorreram no domicílio, 259 (16,2%). Os tipos
de violência mais comuns foram física, 1.451 (91%) casos, psicológica,
256 (16%) e sexual, 127 (7,9%). Das vítimas de violência interpessoal, os
meios de agressão mais comuns foram força/espancamento, 562 (71,9%)
dos casos, ameaça 86 (10,9%) e objeto perfuro cortante, 74 (9,5%). Houve
predominância do sexo masculino como autor da agressão nos casos de
violência interpessoal, em 458 (58,5%) dos casos, com faixa etária entre
25-59 anos. Conclusão: O conhecimento epidemiológico acerca dos casos de violência possibilitam repensar e ampliar a gestão do cuidado. Os
resultados apresentados apontam a necessidade da consolidação das ações
de vigilância em saúde por meio da notificação compulsória da violência,
sendo este um valioso instrumento de proteção para as mulheres, quando
integrado a outras práticas de cuidado e políticas públicas.
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Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) de Governador Valadares: um
campo de práticas exitosas.
Ana Paula auxiliadora Pereira; Lorane Pereira Chargas; Paulo Henrique
de Paula Caldeira; Dalva Aparecida da Silva; Flávia Rodrigues Pereira
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALEPalavras-chave: Vigilância
em Saúde Ambiental, Saúde Coletiva, Ensino e Serviço.
Introdução: A Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) consiste em um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que
interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas
de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às
doenças ou outros agravos à saúde. Objetivo: Apresentar a experiência
discente de integração ensino e serviço, oportunizada pelo Projeto Piloto
de Curricularização da Extensão do Curso de Enfermagem. Metodologia:
Relato de experiência das atividades discentes desenvolvidas no setor da
Vigilância em Saúde Ambiental de Governador Valadares. Resultados: As
atividades do módulo no VSA ocorreram na área administrativa e interna,
por meio da alimentação do FORMSUS (Formulários do Sistema único de
Saúde) com os dados de pacientes com doenças respiratórias do Programa
VIGIAR-Vigilância do Ar, que monitora a qualidade do ar. Já em ambiente externo, foram feitas inspeções e monitoramento das ETAS (Estação
de Tratamento Água), que se intensificaram após o acidente ambiental de
Mariana em 2015, com coletas de amostras feitas diariamente para atestar
a qualidade da água. Conclusão: Ao vivenciar a atuação da VSA, foi possível compreender a realidade vivida no setor e sua influência na saúde da
população, a partir da relação direta com os acidentes e/ou mudanças ambientais, os transtornos econômicos causados e as doenças veiculadas pela
água e pelo ar e suas consequências. Assim, a oportunidade discente de
integrar ensino e serviço, por meio do Projeto citado, facilitou a aplicação
prática dos conhecimentos teóricos discutidos em sala de aula, sob o olhar
crítico e reflexivo das intervenções em saúde coletiva, considerada como
uma prática exitosa. Apoio: Univale e Vigilância em Saúde Ambiental de
Governador Valadares.
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Qualidade da assistência pré-natal no Brasil: Analise de indicadores
SISPENATAL
Melissa Nathielle de Lima Souza, Matheus Santos de Oliveira, Leonardo
Oliveira Leão e Silva (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-chave: Pré-natal, Assistência humanizada, Indicadores da eficiência do sistema de saúde, Sistema de informação. Introdução: O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) preconiza estratégias de melhoria da qualidade da assistência à saúde da mulher, tendo,
como paradigma conceitual, as ações de humanização no pré-natal, parto
e puerpério. O SISPRENATAL é um sistema que cadastra e acompanha as
gestantes de cada município, a fim de proporcionar uma gestação segura
para mãe e recém-nascidos, através do PHPN. Objetivo: Avaliar os indicadores de número de consultas por idade da gestante, durante a assistência
pré-natal, disponíveis no SISPRENATAL do Ministério da saúde no ano
de 2014. Metodologia: O presente estudo possui delineamento seccional
tendo como local de análise as capitais brasileiras. Foram selecionados os
registros do SISPRENATAL ocorridos no ano de 2014, para construção de
indicadores de processo da assistência pré-natal. Todos os dados foram obtidos no portal eletrônico do DATASUS. Por se tratar de informações não
identificadas e de domínio público não foi solicitada a autorização pelo
comitê de ética em pesquisa. Os dados foram organizados e manipulados
pelo software PostgresSQL® e analisados pelo software R®. Resultados:
Observou-se que no total de gestantes inscritas 75% (n=42109) tiveram
em média quatro (x=3,078) consultas pré-natais. O reduzido percentual de
gestantes que não obtiveram um pré-natal de qualidade mostra-se elevado,
uma vez que a PHPN estima que sejam feitas no mínimo seis consultas
durante a gestação. Quando analisado a média de consultas quanto à idade
da gestante, notou-se que as mulheres que se encontravam em idade de
risco, sendo as menores de quatorze e maiores de trinta e cinco, tiveram
em média três (x=2,87) consultas durante a gestação, o que demonstra
uma causalidade reversa com o preconizado para o grupo etário de risco.
Conclusão: Foram percebidas falhas na assistência pré-natal e na realização do número mínimo de consultas tanto para mulheres da faixa etária de
baixo risco, quanto pelas consideradas de alto risco, expressando a necessidade da melhoria na cobertura para mulheres em idade fértil, sendo esta,
medida fundamental para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos
e recomendados pela PHPN na garantia de um pré-natal de qualidade.
Apoio: PIBIC-UNIVALE
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Educação Popular em Saúde (EPS) em Governador Valadares: uma
participação precoce junto ao serviço de saúde
Lorane Pereira Chargas; Ana Paula auxiliadora Pereira; Nara Júlia Mendes Ozório;Flávia Rodrigues Pereira (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde, Enfermagem.Introdução: O curso Educação Popular em Saúde (EPS), uma
iniciativa do Ministério da Saúde, está amparado na Política Nacional de
Educação Popular em Saúde (PNEPS), que por meio de uma abordagem
freriana, estimula aos sujeitos o protagonismo do seu processo saúde-doença e a contribuírem na promoção e prevenção de agravos, firmando
uma parceria para um bem comum entre unidades de saúde e comunidades
adscritas. Objetivo: Relatar a vivência com profissionais dos Serviços de
Saúde e integrantes de movimentos sociais, das graduandas em enfermagem no Curso de Aperfeiçoamento de Educação Popular em Saúde no SUS
(EdPopSUS) na cidade de Governador Valadares. Metodologia: Relato de
experiência, vivenciada entre dezembro de 2016 a abril de 2017. Resultados: O contato com os profissionais de saúde durante o curso auxiliou na
compreensão do funcionamento da rede de atenção em saúde, suas atividades diárias e suas dificuldades dentro dos territórios; já a vivência com
os militantes sociais fortaleceu a importância do estreitamento de vínculos
a partir das atividades culturais e sociais, junto às comunidades adscritas
das Unidades de Saúde. Conclusão: O conhecimento adquirido durante
a participação no curso de EPS foi além do que somente a teoria pode
ofertar, pois o período de convivência com os grupos citados e pela metodologia empregada: houve uma maior proximidade com as histórias e
memórias de alguns territórios e a constatação da importância da formação
humana para o trabalho em saúde e nos espaços do SUS. Uma formação
que se atrelará à formação crítica reflexiva e ética, pautada no diálogo, na
amorosidade, na problematização e construção coletiva do conhecimento.
Apoio: UNIVALE e SMS/GV
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Análise de acidentes com material biológico no Município de Governador Valadares, MG, no período de 2009 a 2017.
Paulo Henrique de Paula Caldeira, Ana Paula Auxiliadora Pereira; Helena
da Silva Muller; Flávia Rodrigues Pereira; Aline Valéria de Souza.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Acidente Ocupacional, Epidemiologia, Enfermagem.
Introdução: O acidente do trabalho com exposição a material biológico
ocorre quando o trabalhador entra em contato com materiais orgânicos
como sangue, sêmen e outros, ficando exposto à patógenos infecciosos,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a
perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.
Objetivo: Analisar os casos de acidentes com material biológico na cidade de Governador Valadares. Metodologia: Levantamento quantitativo e
retrospectivo dos dados secundários extraídos das fichas de notificação de
acidentes com materiais biológicos, enviados ao Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador, no período de 2009 a 2017, por ocasião
do Projeto de Curricularização da Extensão no Curso de Enfermagem,
junto ao Departamento de Vigilância em Saúde. Resultados: O banco
de dados avaliado apontou o total de 476 notificações de acidentes com
exposição de material biológico, destacando o aumento progressivo de
2009, ano em que esse tipo de exposição representava menos de 1%, para
os anos seguintes como 2013 e 2017 com respectivamente 16,6% e 19,8%
do total de casos notificados ao Centro. O tipo de acidente mais expressivo
se caracterizou pela exposição percutânea (lesões provocadas por agulhas,
bisturis, vidrarias) representando 68% dos casos. A ocupação/profissão
mais acometida foi de técnicos de enfermagem, perfazendo 42% das notificações em estudo. Conclusão: Diante dos dados levantados, foi possível
identificar o aumento progressivo das exposições com materiais biológicos, principalmente dentre os técnicos de enfermagem, o que sugere um
reordenamento de planejamento educativo para os profissionais de saúde,
para que novos episódios sejam evitados e assim a saúde do trabalhador
seja protegida e a sua capacidade ocupacional preservada.
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A transição epidemiológica das doenças em crianças no Brasil.
Lorane Pereira Chargas; Ana Paula Auxiliadora Pereira; Lorena Rodrigues; Aline Valéria de Souza (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Perfil epidemiológico. Saúde da criança. Morbidade.
Introdução: O cenário epidemiológico de doenças prevalentes na infância
perpassa múltiplos fatores como: socioeconômicos, ambientais, territoriais, históricos, avanços tecnológicos, dentre outros. É notório a transição
epidemiológica das doenças em crianças no Brasil de infecto contagiosas por doenças não transmissíveis. Objetivo: Identificar o atual cenário
epidemiológico das doenças em crianças no Brasil. Metodologia: Estudo
de revisão bibliográfica, com busca de artigos nas plataformas do portal
da Scientific Eletronic Library Online – SCIELO no período temporal de
2008 a 2018, além de livros com enfoque em pediatria. Utilizou-se os
descritores: perfil epidemiológico, saúde da criança, morbidade. Resultados: O atual cenário epidemiológico infantil tem por base o novo contexto
no qual essas crianças estão inseridas onde as doenças infectocontagiosas estão dando espaço e/ou competindo com as doenças e agravos não
transmissíveis. Apesar do declínio nos índices de mortalidade infantil e
mudança no modelo hospitalocêntrico para o modelo o preventivo proporcionado pela puericultura, cresce os números de morbidade em decorrência de aspectos nutricionais, como a mudança nos quadros de desnutrição
e doenças diarréicas por obesidade, constipação intestinal e intolerância à
lactose. Situações como, estilo de vida, urbanização e poluição ambiental
tem provocado registro no perfil de hospitalizações de pneumonias por asmas, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência, além
de drogadição e conseguinte transtorno mentais. Os avanços tecnológicos
provocaram um aumento na expectativa de vidas aumentando o perfil de
doenças crônicas em crianças. Conclusão: Novas estratégias relacionadas
ao cuidado da criança e à formação de profissionais em saúde, visando um
novo campo de atuação, um olhar holístico e atencioso no crescimento e
desenvolvimento da criança com base em suas especificidades precisam
ser implementadas nos serviços de saúde e no campo da produção de conhecimentos, para que estes possam crescer e se tornar adultos saudáveis.
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A experiência acadêmica no Curso de Jardim Terapêutico de Governador Valadares: mais que uma formação permanente, uma aproximação de amorosidade entre ensino e serviço.Lorane Pereira Chargas;
Ana Paula auxiliadora Pereira; Nara Júlia Mendes Ozório; Flávia Rodrigues Pereira (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Jardim Terapêutico, Práticas Integrativas e Complementares, Educação Popular em Saúde.
Introdução: O Curso de Jardim Terapêutico foi idealizado pelo GEEPS-Grupo de Estudos de Educação Popular em Saúde de Governador Valadares, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e executado pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, com o objetivo
de capacitar profissionais de saúde, usuários do Sistema Único de Saúde/
SUS, mobilizadores sociais e acadêmicos para a implementação de jardins ou hortas terapêuticas nas Unidades de Saúde, uma iniciativa amparada nas Políticas Nacionais de Educação Popular em Saúde e Práticas
Integrativas e Complementares no SUS (PNEPS-SUS e PICS). Objetivo:
Apresentar a experiência acadêmica na participação do Curso de Jardim
Terapêutico. Metodologia: Relato de experiência das atividades desenvolvidas no curso Jardim Terapêutico em Governador Valadares. Resultados:
A formação permanente aconteceu entre fevereiro a junho de 2018, com
carga horária total de 40 horas. Nos encontros quinzenais já no campo de
práticas do Parque Municipal Natural foram trabalhados temas relacionados à agroecologia e sua aplicabilidade nos jardins ou hortas terapêuticas,
com embasamento teórico e prático para o manejo em ambientes urbanos
e suas relações com o processo saúde e doença. Nas discussões sempre
democráticas, os saberes científicos foram aliados aos saberes populares,
resultando em compartilhamento de experiências exitosas e abrindo caminhos para as novas. Conclusão: Relacionar os conhecimentos da graduação aos conhecimentos profissionais e populares por ocasião Curso de
Jardim Terapêutico fomentou o aprofundamento da PICS e PNEPS-SUS
e de sua contextualização com a Vigilância em Saúde nos territórios e
ainda fortaleceu o vínculo ensino e serviço, abrindo novas portas para as
acadêmicas envolvidas e confirmou a importância da inserção acadêmica
junto às iniciativas locorregionais de saúde. Apoio: GEEPS, UNIVALE
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Vigilância da Mortalidade Materno-infantil: Relato de experiência
Valéria de Oliveira Ambrósio
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Comitê; Mortalidade Materna; Infantil.
Introdução: A vigilância do óbito é uma estratégia de redução da mortalidade materna, infantil e fetal, que dá visibilidade as taxas, contribui para
melhorar o registro e possibilita a adoção de medidas para a prevenção de
óbitos evitáveis. Os Comitês de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e fetal são de natureza interinstitucional, multiprofissional cuja atuação
preserva o caráter confidencial, não coercitivo ou punitivo, ético, técnico, educativo e consultivo, tem por finalidade: analisar os óbitos, identificar fatores de evitabilidade; avaliar a qualidade da assistência prestada,
para subsidiar as políticas públicas, e elaborar propostas de medidas de
intervenção para redução destes óbitos. Objetivo: Descrever a experiência vivenciada no Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil
e Fetal de governador Valadares. Metodologia: Descrição e reflexão da
experiência vivenciada em participações no comitê à luz dos documentos
governamentais. Resultados: Durante a participação das ações do comitê,
observei: a evolução em seus posicionamentos e avaliações dos óbitos, a
participação ineficiente de gestores, a pouca adesão de participantes da
comunidade e de profissionais da saúde, a repetição dos problemas ou
causas dos óbitos, a subutilização dos relatórios por gestores para balizar
ações de saúde e o pouco entendimento sobre as funções do comitê. Conclusão: A investigação dos óbitos se faz relevante na gestão do cuidado à
saúde materno infantil. A identificação de riscos potenciais ou reais, são
fundamentais no planejamento da assistência qualificada à esta população. Destacamos ainda que somos invisíveis aos olhos que deveriam estar
atentos à situação, é possível identificar que os relatórios e análises feitas
não estão sendo efetivamente utilizados por gestores e profissionais como
instrumento balizador para implementação das intervenções, no sentido de
aprimorar o cuidado em saúde e consequentemente a qualidade de vida,
com redução das mortes.
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Depressão: um alerta no mundo universitário.
Melissa Monteiro de Oliveira, Nara Júlia Mendes Ozório, Tauhana Teodolino Miranda, Sheila Aparecida Ribeiro Furbino (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Depressão nos Universitários; Saúde Mental; Equipe
de Saúde e Depressão.
Introdução: A depressão é um dos transtornos do humor mais prevalente
na população em geral e considerado um problema de saúde pública. Tal
transtorno recebe significados que se transformam de acordo com o meio
social e a época de sua vivencia. A prevalência de sintomas depressivos e
ansiosos nos estudantes universitários mostra-se quadro relevante da sociedade atualmente. Objetivos: Caracterizar a ocorrência de depressão em
universitários. Metodologia: A partir de uma revisão sistemática da literatura em fontes disponíveis nos sites eletrônicos Scielo, PubMed e Medline, no período de levantamento bibliográfico de 1992 a 2017, tendo como
descritores Depressão nos Universitários, Saúde Mental, Equipe de Saúde
e Depressão. Para o critério de inclusão foram empregados os artigos com
a temática depressão em estudantes universitários e a equipe de saúde e
depressão. O período de realização da pesquisa foi de março a maio de
2018. Resultados: A presença de sintomas depressivos em um indivíduo
afeta a rotina e sua qualidade de vida tendo um impacto devastador em sua
vida familiar, social e até em seu rendimento cognitivo. Os resultados sugerem que a presença de sintomas depressivos exerce um importante impacto na qualidade de vida dos universitários, não se restringindo apenas
às características clínicas da depressão. Recentemente, os universitários
têm despertado interesse nos pesquisadores, no que diz respeito à saúde e
à qualidade de vida dessa população, porém não se evidenciou estratégias
objetivas de combate às situações patológicas e sim poucas publicações
de resultados sobre o tema. Conclusão: Neste contexto a equipe multiprofissional deve desenvolver abordagens de educação em saúde, com ferramentas sócio-psico-educativas com intuito de intervenção para prevenir a
depressão e o suicídio no meio universitário.
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Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA) em Governador Valadares: uma experiência entre o ensino e a extensão.
Paulo Henrique de Paula Caldeira, Lorane Pereira Chargas, Raylaine Castro dos Santos; Flávia Rodrigues Pereira; Valeria Ambrosio.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Ensino e Extensão, Violência, Epidemiologia e Enfermagem.
Introdução: A Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA) tem como
função conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio do
levantamento e difusão das informações epidemiológicas, afim de definir
políticas públicas como estratégias e ações de intervenção, prevenção e
proteção às pessoas em situação de violência, por meio de uma de rede de
atendimento integrando e intersetorial. Objetivo: Apresentar a experiência como extensionistas no setor VIVA do Departamento de Vigilância em
Saúde (DVS) em Governador Valadares, na confecção de um fluxograma
municipal de atendimento às vítimas de violência. Metodologia: Relato
de experiência dos extensionistas do Projeto Piloto de Curricularização da
Extensão do Curso de Enfermagem da Univale. Resultados: Por ocasião
da extensão e diante da necessidade de que houvesse um fluxo organizado
para o VIVA, foi proposta uma reunião intersetorial para a construção coletiva do mesmo. Aconteceram dois encontros entre diversos setores como:
saúde, assistência social, conselhos, dentre outros para o realinhamento
da Rede de Atendimento às Vítimas de Violência. No primeiro encontro
cada setor apresentou sua atribuição dentro do atendimento de vítimas de
violência vislumbrando um caminho em que a vítima deveria percorrer.
Após este momento houve a construção de uma proposta de fluxograma.
O segundo encontro teve como finalidade a discussão do fluxograma confeccionado e a aprovação pelos representantes dos demais setores. Conclusão: O processo participativo de confecção do fluxograma possibilitou
compreender o funcionamento e a articulação da Rede de Atendimento às
Vítimas de Violência, ultrapassando o processo de ensino e aprendizagem
limitado à sala de aula, evidenciando os conteúdos estudados, mostrando
a necessidade da formação de um profissional enfermeiro cada vez mais
atuante e consciente das necessidades da comunidade e do território onde
atua. Apoio: Departamento de Vigilância em Saúde (DVS).
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Mortalidade Materna na última década em Governador Valadares/
Minas Gerais
Valéria de Oliveira Ambrósio, Marina de Oliveira Ambrósio, Monica Valadares Martins, Sheila Aparecida Ribeiro Furbino
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Mortalidade Materna; Taxas; Causas.
Introdução: A mortalidade materna é um grave problema de saúde pública,
nos países em desenvolvimento onde ocorrem 99% dos óbitos. A avaliação dos dados e a disponibilização destes é fundamental para a implementação de ações que possam diminuir este evento. Objetivo: Demonstrar
a taxa da mortalidade materna em Governador Valadares, compará-la às
taxas do estado e identificar suas principais causas. Metodologia: Estudo
quantitativo, descritivo das mortes maternas de residentes em Governador
Valadares e em Minas Gerais nos anos de 2007 a 2017, sendo uma amostra
de 21 e 1190 óbitos maternos respectivamente. A Razão de Mortalidade
Materna foi calculada usando as informações sobre nascidos vivos do SINASC (Sistema de Informações dos Nascidos Vivos). As fontes dos dados
utilizados foram DATASUS, SINASC e Comitê de prevenção da mortalidade materna infantil. O software utilizado para compilação dos dados
foi Excel. Foi realizada análise descritiva dos dados (frequência relativa).
Resultados: foi evidenciado que a mortalidade materna continua sendo
um problema, em Minas e em Governador Valadares, sendo que Minas
manteve durante todos os anos estudados a razão de mortalidade entre
30 a 50 óbitos por 1000 NV e Governador Valadares teve variações entre
os anos do estudo, sendo os mais críticos 2010, 2011, 2015 e 2017 com
81,5; 186,4; 86,1 e128 óbitos por 1000 NV respectivamente. Quanto as
causas dos óbitos elas não se diferem, sendo as mais comuns as doenças
hipertensivas, as complicações do trabalho de parto, parto e puerpério.
Conclusão: Os dados estudados apontam que não há uma modificação
considerável durante os anos na taxa de mortalidade materna, as causas
se repetem durante anos e até décadas, demonstrando que as ações realizadas para intervir neste evento não estão sendo eficazes. Este estudo
aponta ainda que existe uma melhoria na disponibilidade dos dados, mas
que estes ainda não estão sendo utilizados como instrumento de gestão na
diminuição do óbito materno.
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Prevalência de óbitos em crianças e adolescentes nos anos de 2006 a
2016 em Minas Gerais.
Alexssandro Júnio Acácio de Oliveira, Alexandre Pereira Brito, Lorrana
Cristina Aparecida Coelho, Maricelso Lopes Da Silva Junior e Aline Valeria de Souza (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chaves: Mortalidade em crianças. Mortalidade em adolescentes.
Minas Gerais.
Introdução: A mortalidade em crianças e adolescentes no Brasil vem se
tornando uma constante preocupação de entidades governamentais e da
sociedade civil, devido a traumas causados pela forma de morrer. Crianças
e adolescentes devem ser tratadas como prioridade nas políticas públicas.
Objetivo: Apresentar a prevalência de óbitos em crianças e adolescentes
por faixa etária e causas no Estado de Minas Gerais. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo dos óbitos por faixa etária e
causas mais prevalentes, no Estado de Minas Gerais, no período de 2006
a 2016. Este trabalho utilizou os dados absolutos do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), DATASUS. Resultados: A análise temporal
de 2006 a 2016 no Estado de Minas Gerais, constataram 29.416 óbitos na
faixa etária de 5 a 19 anos, sendo que 61% destes ocorreram por causas
externas como acidentes e ou violência. Observa-se maior prevalência na
faixa etária de 15 a 19 anos com total de 67,45% de notificações, seguido
de 19,41% na faixa etária de 10 a 14 anos, e 13,12% representam crianças
de 5 a 9 anos. De acordo com literaturas vigentes causas como: transporte/
trânsito, afogamentos, agressões, queimaduras, quedas, asfixias, intoxicações representam algumas das principais causas de óbito. Conclusão:
Conhecer as principais causas de óbito e faixa etária com maiores vulnerabilidades e riscos pode despertar olhares específicos para práticas de
Políticas Públicas de proteção, em parceria com órgãos do governo e da
educação em ações promotoras de segurança, conscientizando familiares
e profissionais dos direitos da Criança e Adolescente.
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Relato de caso – Tratamento de lesão crônica em usuário vítima de
acidente automobilístico
Ana Maria de Souza Germano; Sabrina G. de Moraes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Lesão por trauma; acidente automobilístico, Equipe
multidisciplinar; Cuidado
Introdução: Os acidentes envolvendo motocicletas causam em sua maioria traumatismos em membros inferiores e pelve em decorrência da colisão
frontal ou lateral. Segundo a Organização Mundial da Saúde, morrem, no
mundo, cerca de 1,3 milhões de pessoas por ano e aproximadamente, 50
milhões sofrem algum tipo de lesão. Por essa causa, o cuidado oportuno
contribui para o não agravamento da lesão. Objetivo: relatar a evolução
satisfatória através do trabalho em equipe com destaque a necessidade de
adesão e monitoramento. Metodologia: Qualitativa e descritiva, através
da análise do prontuário, estruturado com base na literatura sobre tratamento de feridas. O estudo aborda um relato de caso do Ambulatório de
lesões da Universidade Vale do Rio Doce, espaço destinado a extensão dos
cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Usuário, Sexo masculino, 35 anos, moto taxista, sem outras comorbidades. Indivíduo comparece
com lesão existente há quatro anos, após um acidente com motocicleta.
Resultados: Aplicado a Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Durante o tratamento foi necessário várias intervenções e mudanças de
condutas da equipe relacionadas a adesão e tratamento, dada a complexidade do caso. Utilizado cobertura de alginato de cálcio em placa, bota
de Unna, duas vezes por semana, fisioterapia motora, drenagem linfática,
exercícios para mobilidade, uma vez por semana, atendimento nutricional periódico. Últimos curativos: cobertura de hidrocolóide placa e aplicação de faixa elástica pela fisioterapia. Usuário com cicatrização total
da lesão após três anos de tratamento, atualmente realiza manutenção no
ambulatório de lesões e reabilitação com a fisioterapia na clínica da UNIVALE. Apresenta estabilização e boa adesão. Conclusão: o portador de
lesão oriunda de acidente automobilístico, requer atenção especial, pode
demandar um período longo de tratamento. Faz-se necessário, trabalhar a
adesão e o monitoramento rigoroso com a equipe multidisciplinar. Apoio:
Ambulatório de lesões UNIVALE
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O processo de doação e transplante de órgãos e tecidos e a atuação
do profissional enfermeiro
Bárbara Oliveira Gualberto da Cunha, Emanuelle Fellicio Cunha
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: transplante de órgãos, área de atuação da enfermagem,
enfermagem e transplantes de órgãos.
Introdução: Atualmente o transplante de órgãos e tecidos é uma
alternativa terapêutica segura e eficaz no tratamento de diversas
doenças, determinando melhoria na qualidade e na perspectiva de vida;
possibilitado pelo desenvolvimento de imunossupressores e compreensão
da compatibilidade e rejeição. Apesar dos avanços, a falta de notificação
de morte encefálica e as falhas na manutenção dos órgãos para a captação
ainda representam fatores que tem impedido à efetivação da doação.
Nesse sentido, ressalta-se a importância da atuação do profissional
enfermeiro no processo de doação, visando elevar o número de doações
e reduzir o sofrimento de pessoas em fila de espera. Objetivo: Conhecer
o processo de doação e transplantes de órgãos e identificar o papel e as
responsabilidades do enfermeiro nesta área de atuação. Metodologia:
Trata-se de uma revisão da literatura através de uma abordagem qualitativa,
nas bases eletrônicas científicas SCIELO, Revista Brasileira de Terapia
Intensiva, Revista Brasileira de Enfermagem, Organização Nacional de
Transplante, no período de 2009 a 2016. Resultados: O processo de doação
e transplante de órgãos é um processo complexo e de grande relevância
no sistema de saúde. Assim, o enfermeiro atua no planejamento, na
coordenação da equipe de transplante, na supervisão do acondicionamento
do transporte do órgão, execução e avaliação das tarefas; notificando as
centrais, entrevistando e acolhendo os familiares, sendo fundamental a sua
contribuição para o sucesso do transplante. Conclusão: Dessa forma, foi
possível analisar que o sistema de doação e transplante de órgãos, têm sido
uma alternativa terapêutica com demanda crescente e eficaz no tratamento
de diversas doenças e devido sua complexidade tem à necessidade de uma
equipe capacitada, onde o papel do enfermeiro é de suma importância,
para melhora da manutenção dos órgãos para a captação e notificação;
melhorando a assistência prestada e aumentando a acertabilidade de todo
processo.
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Violência Sexual: Perfil epidemiológico das vítimas.
Jennifer Kathleen Carla Maria da Silva, Barbara Ellen Peres, Beatriz Kellen dos Santos Silva, Lara Ribeiro da Silva, Aline Valéria de Souza (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce –UNIVALE  
Palavras-Chave: Violência sexual. Perfil epidemiológico. Violência sexual no Brasil.
Introdução: A violência pode ser definida por qualquer ação intencional,
perpetrada por indivíduo, grupo, instituição, classes ou nações dirigidas
a outrem, que cause prejuízos, danos físicos, sociais, psicológicos e (ou)
espirituais. Enquanto que violência sexual configura-se como toda ação na
qual uma pessoa, em situação de poder, obriga outra a realizar prática sexual. Objetivo: Apresentar o perfil epidemiológico das vítimas de violência sexual. Metodologia: Estudo quantitativo de revisão sistemática, com
busca de artigos nas plataformas CAPES e SCIELO, no período temporal
de 10 (dez) anos. Foram levantados 35 artigos que contemplassem o tema
violência sexual, dos quais 22 foram excluídos por não se adequarem às
palavras-chave de busca, restando um total de 13 artigos. Resultados: O
sexo feminino foi citado em 92,3% dos artigos analisados, demonstrando
ser o gênero mais acometido, dentre as vítimas de violência sexual. Em
relação à faixa etária, constatou-se a ocorrência de crianças e adolescentes
como as mais atingidas. Viu-se que a residência da vítima foi referida por
53,9% dos artigos, como o local da prática da violência, e que 30,7% das
vítimas e agressores eram conhecidos. Conclusão: O estudo revelou-se
importante para compreensão dos indivíduos vulneráveis ao evento, que
a partir do perfil epidemiológico das vítimas de violência sexual, sugere
aos profissionais de saúde e de outras instâncias governamentais, um olhar
mais cuidadoso para que se adotem medidas preventivas e terapêuticas.
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Oficinas de comunicação do Projeto Rede Solidária Natureza Viva
Gustavo Inácio Gonçalves da Silva, Vanrochris Helbert Vieira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Ascanavi, educação ambiental, extensão, comunicação
organizacional
Introdução: O Rede Solidária Natureza Viva (RSNV) é um projeto de
educação ambiental realizado em Governador Valadares. Promovido pela
Univale em parceria com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva (Ascanavi), teve apoio do Instituto MRV em sua
primeira etapa. Entre as ações do projeto estão a promoção da coleta seletiva na cidade e a realização de oficinas de capacitação ofertadas pela
Univale para catadoras e catadores associados da Ascanavi. Objetivo:
Ofertar uma oficina na área da comunicação organizacional capacitando
um grupo de catadores associados, a fim de que a própria Ascanavi possa
realizar parte do trabalho de gestão de seu site e de suas mídias sociais,
dispensando parte dos serviços terceirizados na área de comunicação. Método: As oficinas consistiram no aprendizado de fundamentos de design,
práticas em fotografia, jornalismo empresarial e gestão de mídias sociais.
Foram utilizadas como ferramenta de ensino a própria página da Ascanavi
no Facebook e o site da associação, que foi desenvolvido pelo setor de
tecnologia da Univale em outro braço do RSNV. Resultados: Foram formadas três catadoras da Ascanavi, que participaram ativamente do curso,
ocorrido no Laboratório de Comunicação da Univale. A capacitação durou três meses e resultou na apresentação dos trabalhos realizados numa
cerimônia de encerramento do projeto juntamente com a certificação das
participantes. Atualmente, elas têm sido acompanhadas na implantação
dos conhecimentos desenvolvidos no dia a dia da Associação. Conclusão:
Conclui-se que a Ascanavi passou a contar com uma base para a utilização de algumas importantes ferramentas utilizadas na comunicação organizacional, o que a possibilita caminhar num processo de inclusão da
associação no universo digital. O acompanhamento posterior das catadoras mostra-se importante para que elas tenham segurança e motivação na
aplicação das ferramentas de comunicação organizacional na associação.
Apoio: FPF. UNIVALE. Instituto MRV.
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O Território de Práticas em Telejornalismo: O caso Inter TV dos Vales-Afiliada Globo
André Guimarães; Dileymárcio de Carvalho.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Território, Práticas, Telejornalismo, Inter TV dos Vales
Introdução: O fazer jornalístico se complementa com as práticas de estágios obrigatórias previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais específicas (DCNs), para a formação do Bacharel em Jornalismo (MEC 2013).
Nesse sentido, academia e mercado configuram territórios de parcerias
de forma dialógica. O curso de Jornalismo da Universidade Vale do Rio
Doce - Univale, mantém convênio e parcerias com diversos veículos de
comunicação, entre eles a Inter TV dos Vales, Afiliada da Rede Globo de
televisão. Essa relação, ao longo, principalmente da última década, foi
responsável pela inserção de dezenas de egressos nos quadros fixos de
funcionários da emissora. Considera-se que a partir dos estágios se configura um “território de práticas”, e que a cada ciclo geram diversas relações
de poder e empoderamento para ambas as instâncias: academia e veículos,
fomentando assim novas territorializações, entre elas, futuras contratações
de profissionais jornalistas. Objetivo: Compreender como as relações de
trocas entre TV e Academia reconfiguram um território que impacta na
formação de jornalistas. Metodologia: Revisão bibliográfica seguida de
análise do perfil de funcionários e estagiários na perspectiva do entendimento das relações de poder e trocas simbólicas através das configurações
do território de práticas. Resultados: Os resultados ainda são preliminares, pois a pesquisa continuará sendo desenvolvida ao longo do segundo
semestre de 2018, na disciplina de telejornalismo e com a participação de
dois alunos estagiários da Inter TV. Conclusões: Identifica-se num primeiro momento que a relação mercado academia reconfigura e aproxima
os territórios acadêmicos enquanto território da prática, e isso tem efeito
de valorização na formação do futuro profissional formado pela Univale.
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Juventude em Cena: A representação de jovens de periferia em filmes
contemporâneos
Gilson Arão Júlio Neto, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Juventude; Representação midiática; Cinema brasileiro;
Introdução: O objetivo deste trabalho é investigar e explorar as representações sociais das “juventudes” de periferia em filmes contemporâneos,
a fim de evidenciar as diferentes visões que se tem deste grupo, de suas
relações e universo. Objetivo: Este trabalho encara o cinema como um
instrumento capaz de representar determinado período e, assim, busca
compreender a imagem que é construída de jovens em produtos contemporâneos como Cidade de Deus (2010), 5x Favela - agora por nós mesmos
(2010) e Maré, nossa história de amor (2007). Metodologia: A análise
parte da visão de Jovchelovitch (2000) de que tais representações reconstroem a realidade e possuem caráter produtor de sentido, expressando o
trabalho do psiquismo humano sobre o mundo, e recorre a autores como
Hall (2015) e Bauman (2005) para compreender as identidades dos dias
atuais e o sentimento de pertencimento aos seus locais e aos círculos culturais. Resultados: A análise dos filmes revela que o Cidade de Deus deu
mais destaque ao lado violento dos espaços populares, apresentando personagens ladrões e viciados em drogas. O Maré, nossa história de amor e
o 5x Favela – agora por nós mesmos evidenciaram os jovens artistas, estudantes e trabalhadores e apesar de também ter mostrado a violência desses
locais, não mostrou jovens dependentes químicos ou ladrões. Conclusões:
Conclui-se que apesar de deste estudo analisar apenas três filmes contemporâneos, já é possível ter uma ideia das representações que têm sido criadas sobre a juventude e a favela. Novos diretores têm surgido no cinema e
outros tantos surgirão para acrescentar novas visões sobre os jovens e seus
universos, por isso, para compreender as representações contemporâneas
em sua totalidade, outros estudos serão necessários.
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Marcas de oralidade no telejornal: novas abordagens na disciplina de
Telejornalismo no curso de Jornalismo da Univale.
André Guimarães; Dileymárcio de Carvalho.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Oralidade, Telejornalismo, Curso de Jornalismo, Práticas.
Introdução: O uso da linguagem marca e determinam as diversas relações sociais, principalmente as cortadas pela televisão. No momento atual,
percebe-se que o texto do telejornal ganha cada vez mais contornos de
marcas de oralidade. Essa característica, além de um aspecto simbólico
geram novas representações na forma de consumir a notícia em televisão.
A ideia de uma aproximação através da linguagem se mostra como “um
novo” para a formação profissional do jornalista de televisão. Assim, técnicas são revistas e as práticas na formação dos jornalistas também passam
por profundas alterações, principalmente no ensino do telejornalismo. No
curso de Jornalismo da Univale, que iniciou a primeira turma no ano de
1998, tais marcas são analisadas num recorte atual de alguns repórteres
da Rede Globo de Televisão que nos últimos anos se destacam por uso
de marcas de oralidade, antes não previstas nos tradicionais manuais de
telejornalismo. Objetivo: Analisar como a disciplina de Telejornalismo
do curso de Jornalismo da Univale está acompanhando a mudança de linguagem na produção de notícias para televisão. Método: Análise do Plano
de Ensino da Disciplina e criação de categorias que resultem em referências de marca de oralidades a partir de comparação com produção de
jornalistas identificados na Rede Globo, como referência dessas práticas.
Resultados: Identifica-se, num primeiro momento, que a disciplina busca
no trabalho de alguns jornalistas exemplificação de um novo tipo de texto
que modifica o fazer do jornalismo televisivo ao narrar às práticas sociais
de diversos acontecimentos. Conclusões: Mesmo que ainda inicial os alunos são levados logo no início da disciplina a compreender e a exercitar
as chamadas “marcas de oralidade” para o texto de televisão, o que poderá
possibilitar aos mesmos uma maior adequação às mudanças do telejornalismo na atualidade.
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Representações Midiáticas nos Processos, acordos e indenizações em
Governador Valadares, depois da tragédia de Mariana
Priscila Soares, Fabiane Pereira, Gustavo Inácio, Paulo Eduardo, Rildo
Flankin.
David Camilo Mendes Padilha (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Mídia; tragédia ambiental; Samarco; Governador
Valadares.
Introdução: A tragédia ambiental provocada pelo rompimento da barragem de Fundão é uma das maiores da história do Brasil. A barragem é de
responsabilidade da mineradora brasileira Samarco S.A e fica localizada
no distrito de Bento Rodrigues, que faz parte do município de Mariana
(MG). O rompimento aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, deixando
19 pessoas mortas e muitos desabrigados, além de causar danos incalculáveis à natureza, se alastrando por mais de 40 cidades, localizadas nos
Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Devido a este acontecimento, a
cidade de Governador Valadares foi prejudicada com o interrompimento
da captação de água pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE),
no Rio Doce. Já passados quase três anos se questiona como todo um
território é modificado e representado midiaticamente e como atores sociais buscam através de indenizações um reconhecimento social, perdido
em suas próprias identidades de origem por conta da tragédia. Objetivo:
Identificar como o território midiático reproduzido pelo site G1, configura
as relações de impacto da tragédia na vida das pessoas que depois do acontecimento buscam pelo menos uma indenização que representa um “reconhecimento” de que tiveram suas vidas modificadas depois da tragédia.
Metodologia: Revisão bibliográfica de conceituação sobre identidades,
pertencimentos e direitos sociais. Como objeto empírico será realizada
uma análise do site g1.globo.com no período de 05 a 30 de novembro de
2017, através de categorias que representem como é possível identificar
nos casos citados pelo veículo, como os mesmos são abordados dentro do
viés de direitos sociais. Resultados: Percebe-se que as questões fundamentais relacionadas a direitos sociais e de pertencimentos não são abordados no recorte temporal analisado, identificando assim, como o acontecimento, mesmo diante de uma data de marco, perde força justamente por
falta de um “olhar social” do jornalismo para o fato. Conclusão: Mesmo
que ainda não de forma conclusiva as análises iniciais identificam numa
das categorias que o jornalismo se preocupa mais com números em detrimento de uma discussão ampliada das questões sociais que ainda acompanham as pessoas vítimas do desastre ambiental. O próprio veículo não
define o tratamento do acontecimento, se como desastre ou acidente e as
questões de ordem de identidade e representações que norteiam a proposta
desse trabalho não são identificadas por conta do discurso emergente da
reprodução factual de um acontecimento.
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Representações sociais dos engenheiros de Governador Valadares
acerca do Rio Doce
Gabriel Peçanha Brito Garcia, Amanda Alves Pereira, Karla Ferreira de
Carvalho Aguiar, Leonardo Sousa Barbosa, Matheus Pereira Carlech Guimarães, Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: Representação Social; TALP; Sustentabilidade; Meio
Ambiente.
Introdução: As discussões sobre a importância da conservação ambiental têm sido uma constante nos mais diversos meios. Para a formação de
engenheiros esta regra se mantém, dado que as diretrizes curriculares nacionais preconizam o entendimento dos impactos de suas ações como uma
parte essencial da formação destes profissionais. Esta questão torna-se
ainda mais importante na bacia do rio Doce, que sofre as consequências
de um dos maiores desastres envolvendo barragens de mineração no último século. O referido desastre levantou uma série de questionamentos
acerca da responsabilidade de engenheiros, bem como sobre a relação da
engenharia com a degradação ambiental. Nesse sentido, o presente projeto de pesquisa busca investigar representações de engenheiros de Governador Valadares acerca de elementos ambientais tendo como foco o
rio Doce. Objetivo: Analisar as representações sociais de engenheiros de
Governador Valadares sobre o desastre do rio Doce. Metodologia: Serão
realizadas entrevistas com, no mínimo, 100 engenheiros por meio de questionários sobre suas atividades profissionais, pessoais e sociais, em sua
atuação como engenheiro. Será utilizado o método da TALP (Técnica de
Associação Livre de Palavras) e, posteriormente, as evocações coletadas
serão lançadas no software EVOC, que fará a sistematização por meio de
um levantamento estatístico que identifica a frequência dessas evocações
e indica quais os elementos constitutivos dos núcleos centrais e periféricos
das representações. Resultados: Espera-se com essa pesquisa identificar
e refletir sobre as representações sociais de engenheiros de Governador
Valadares para inferir a relevância do meio ambiente em seus cotidianos.
Conclusão: Conclui-se que essa pesquisa poderá contribuir para a compreensão das representações sociais e conhecer melhor as relações dos
profissionais da engenharia com o meio ambiente por meio do objeto indutor, o rio Doce, e inferir perspectivas da atuação destes engenheiros.
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A influência das imagens nas reportagens do Jornalismo Científico
Leandro Soares da Silva; Nicomedes Felício de Moura; Franco Dani Araújo e Pinto (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Imagens; Infográfico; Jornalismo Científico.
Introdução: As imagens são importantes recursos que possibilitam agregar valor ao produto - a saber, a reportagem. Neste trabalho, analisou-se
um trecho do documentário “Águias da Cidade”, no qual é apresentado
um infográfico que ilustra o uso do Bambi Bucket, dispositivo usado nas
aeronaves para combate a incêndios. Neste documentário, as palavras de
um especialista, militar tripulante de aeronaves, são fundamentadas por
imagens que sustentam as explicações e, visualmente, ajudam a compreender o que está sendo informado verbalmente. Objetivo: Verificar, tendo
como base o artigo “Recursos visuais no jornalismo cientifico: O despertar
da curiosidade e a melhor compreensão da ciência e tecnologia (C&T)”,
de Tuma e Spannenberg (2014), se as imagens e infográficos usados no
vídeo são suficientemente capazes de atrair a atenção do telespectador,
agregando valor à reportagem. Método: Análise do trecho do episódio
2 da temporada 7 do documentário “Águias da Cidade” (Disponível em:
https://youtube.com/watch?v=8APSCMEiXZc&t=247s), exibido em 12
de junho de 2013, episódio que retrata incêndios e resgates, relacionando-o com o texto de Tuma e Spannenberg (2014). Resultados: Visto que a
tecnologia aeronáutica é de complexa compreensão do público em geral,
observa-se que o uso de imagens e infográficos de desenhos ilustrativos do
equipamento Bambi Bucket foram essenciais no processo de facilitação
da compreensão do espectador sobre a tecnologia usada na aviação. Conclusões: Conclui-se que, conforme abordado no texto de Tuma e Spannenberg (2014), a ilustração é fundamental no auxílio ao leitor/espectador
quanto à compreensão do conteúdo audiovisual.
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Análise do discurso: Organização das Nações Unidas e o voluntariado
Klíssia Caroline Nunes Mafra, Franco Dani Araújo e Pinto (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Análise do discurso; ONU; Voluntariado
Introdução: A Organização das Nações Unidas (ONU) há mais de 70 anos
luta para promover a Paz Internacional, por garantir os Direitos Humanos, desenvolvendo projetos para acabar com a pobreza e fome, assegurar
uma vida saudável e de qualidade, reduzir a desigualdade social, étnica
e de gênero, entre outras formas apresentadas na Agenda 2030. O maior
desafio é lidar com a desproporção. Uma das maneiras de ação é empoderar pessoas em vulnerabilidade visando trabalhar “em um espírito de
solidariedade global”. Para otimizar e acompanhar a aplicação das metas
e objetivos abriu-se espaço para voluntários de todo o mundo. Uma ajuda
mútua. Objetivos: Ouve-se falar dos projetos, porém há questionamentos
sobre a maneira que é repercutido os documentários acerca dos programas
humanitários, como por exemplo, o uso ou desuso do sensacionalismo
para promover os voluntariados em países tomados pela pobreza e miséria. O principal objetivo é analisar o discurso ideológico usado. Métodos:
Assistir o vídeo do canal no youtube ONU Brasil < https://www.youtube.com/watch?v=JsFiAgQmssA&list=PLUZOt6bFc2fj_qMAvTvscxei_
RR8irqxt&index=14 > e extrair a partir dele a análise do discurso. Colher
depoimentos de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer voluntariado
que vai de encontro às necessidades da ONU. Resultados: Vivenciar experiências muda a maneira de encarar o mundo. Apesar de ser desafiador,
a transformação ocorre tanto na vida das pessoas que recebem o apoio
quanto daqueles que se dão em prol de um projeto social. Conclusões: A
análise possibilitou enxergar o contexto social e humanístico.
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