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APRESENTAÇÃO 

 

O Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) é tradicional 

na Universidade do Contestado e corrobora para fortalecer a visão da UNC em ser 

uma Universidade de Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão. 

A proposta do SIPEX é reunir os trabalhos desenvolvidos na área do Ensino, 

Pesquisa e Extensão desenvolvidos na UNC e socializá-los por meio do evento 

científico. 

O evento congrega trabalhos em diversas áreas do conhecimento e formação, 

permitindo um olhar abrangente e diversificado sobre as atividades da UNC no 

campo científico permitindo a troca de saberes entre a comunidade acadêmica. 

Neste ano de 2021, em especial, o formato do evento foi inovador. Em 

tempos de pandemia e reafirmando o compromisso da UNC em socializar suas 

pesquisas e conhecimento, o evento foi online síncrono em sua apresentação nas 

modalidades de apresentação de pôster e comunicação oral. 

Como forma de reconhecimento aos esforços de acadêmicos e docentes 

foram premiados os melhores trabalhos na modalidade poster e comunicação oral 

dos quais são apresentados abaixo: 

 

MODALIDADE PÔSTER 

 Autores Trabalho 
Curso / 
Campus 

1º lugar 
Willian Patrick Morante, Luis 
Eduardo Palomino Bolivar 

Melhoramento da produção de mudas 
de tabaco utilizando o sistema DFT 
(Deep Film Technique) dentro do 
marco agro 4.0 com abordagem IOT 

Engenharia 
Elétrica / 

Canoinhas 

2º lugar 

Andressa Camille Chaves, Ariane 
Paula Gomes, Felipe Eduardo de 
Oliveira, Gabrielli Nunes, Larissa 
Piel Dornelles, Thaynara Sabrine 
Pscheidt, Vitória Ramos Cruz, 
Willian Dums, Paty Aparecida 
Pereira 

Avaliação do peso corporal em relação 
ao peso das mochilas em escolares 

Fisioterapia 
/ Mafra 

3º lugar 

Amanda Rafaela de Oliveira Cruz, 
Jessica Bianca Lauer, Thalia 
Fernanda de Lima Rank, Thaliane 
Pieczarcka, Diovana Abreu Sartori 

Uso de terapia manual para ganho de 
amplitude de movimento de joelho em 
uma criança com paralisia cerebral 
espástica diplégica - estudo de caso 

Fisioterapia 
/ Mafra 
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MODALIDADE ORAL 

Área Autores Trabalho Campus 

Ciências 
Ambientais 

Egon Fabricio, Renato Tadeu 
Pereira 

Suta florestal eletrônica e software 
para gestão da silvicultura de 
pequeno porte 

Curitibanos 

Engenharias 
Lucas Ludwig Prust, Luis Eduardo 
Palomino Bolivar 

Desenvolvimento de um sistema 
de impresssão de caracteres em 
alto relevo para escrita braille 

Canoinhas 

Ciências da 
Saúde 
(sala 1) 

Ana Lúcia Branco Martins Pereira, 
Cleiciane Francisco Novacki, João 
Camilo Simões de Oliveira, Liliane 
Stawny Sampaio, Marcela Cristine 
Peres Milde, Mariana 
JamilleZerger Miguel, Denise 
Aparecida de Araujo Kalil 

Caracterização do estilo de vida 
em escolares do ensino médio em 
um período de pandemia 

Mafra 

Ciências da 
Saúde 
(sala 2) 

Samanta Komarchewski 
Rodrigues, Laís Aline Grossel, 
Mário Fritsch, Antonio Carlos 
Mattar Munhoz 

Análise físico-química e da 
eficácia microbiológica de álcool 
em gel comercializados em 
farmácias durante a pandemia de 
COVID-19 

Mafra 

Ciências da 
Saúde 
(sala 3) 

Nora León Rodriguez, Monica 
Freitas, Jefferson Santos, Luis 
Filipe Mathias 

Estudo comparativo entre 
desinfetantes multiação X 
peróxido de hidrogênio frente à 
inoculação de Pseudomonas 
aeruginosa em lentes gelatinosas 
HISI 

Canoinhas 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

Jennifer Nesi, Adriane de Oliveira 
Ningeliski 

Acesso a justica versus 
vunlerabilidade social e a 
importancia das defensorias 
publicas no estado de SC 

Mafra 

 

Parabenizamos a todos os participantes do X SIPEX e desejamos uma 

excelente leitura dos anais deste evento. 

 

 

 

Profª Renata Campos 

Pró Reitora de Articulação de Ensino, Pesquisa e Extensão 
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SUTA FLORESTAL ELETRÔNICA E SOFTWARE PARA GESTÃO DA 

SILVICULTURA DE PEQUENO PORTE 
 

Egon Fabricio1
 

Renato Tadeu Pereira2
 

RESUMO 
INTRODUÇÃO: A dendrometria é o ramo da Ciência Florestal encarregada de 
determinar ou estimar com precisão o volume de um determinado recurso florestal 
(SILVA 1979, p.1). No planalto serrano catarinense, a silvicultura de pequeno porte 
para abastecimento da indústria madeireira ainda necessita de apoio. Segundo 
Moreira (2019), o setor vinha sofrendo períodos de estagnação, com grande 
insatisfação dos pequenos e médios investidores. Indústrias de grande porte da 
região geralmente possuem seus próprios reflorestamentos, e dispõem de recursos 
necessários para a gestão. No entanto existe a necessidade em atuar nas pequenas 
propriedades, onde persiste ainda a falta de tecnologia. OBJETIVOS: Objetivo geral: 
Propor a criação de um protótipo de suta florestal (aparelho destinado a medir 
diâmetro de árvores), agregado a um software de gerenciamento de dados, ambos 
voltados às áreas de reflorestamento de pequeno porte. Objetivos específicos: 
projetar o equipamento de medição; possibilitar a coleta de dados de diâmetro e 
quantidade de árvores; propor o desenvolvimento do software de gerenciamento dos 
dados coletados; possibilitar a geração de relatórios; validar os cálculos de previsão 
de massa do reflorestamento. MATERIAIS E MÉTODOS: Elaboração dos cálculos 
de cubagem (volume) realizados no software, utilizando como base o modelo 
volumétrico de Schumacher e Hall; Pesquisa de equipamentos utilizados atualmente 
para a coleta dos dados; Projeto e confecção do protótipo de medição com baixo 
custo utilizando plataforma Arduino, sensor ultrassônico e módulo de cartão SD; 
Desenvolvimento do software utilizando linguagem C# na plataforma .NET, com a 
utilização do Visual Studio Community 2019; Coleta de amostras para determinar 
parâmetros de cálculo. Medição do diâmetro de todas as árvores para estimar o 
volume total. Comparativo dos dados estimados com os dados reais. 
RESULTADOS: Custo total do protótipo: R$ 203,38; Medição de 5545 árvores, 
tendo como altura média 11 metros e diâmetro variando entre 12 e 58 centímetros; 
Utilização do software para a exportação dos dados e classificação das árvores de 
acordo com o diâmetro; Cálculos da estimativa da massa total das árvores com erro 
de 4,7%. Cálculos da estimativa de massa nas respectivas classificações com erros 
que variaram entre 7% e 40.000%. CONCLUSÕES: O protótipo se apresentou como 
uma boa alternativa, pois teve um custo baixo, em comparação aos equipamentos 
disponíveis no mercado, cujos valores variam entre R$ 3801,00 e R$ 14.000,00. O 
Software conseguiu estimar a massa total das árvores com erro dentro do limite 
esperado (máximo 10%). No entanto, classificou as árvores pela medição do 
diâmetro à altura do peito, porém seria necessário classificar tora por tora, causando 
erros de até 400 vezes. 
 

Palavras-Chave: Suta florestal eletrônica. Software florestal. Automação florestal. 
Dendrometria. 

                                            
1
Acadêmico do curso de Engenharia e Controle e Automação, Universidade do Contestado – UNC 
Curitibanos, e-mail: egon.fabricio@gmail.com  

2
Docente do curso de Controle e Automação, Universidade do Contestado – UNC Curitibanos, e-mail: 
renato.tadeu.pereira@gmail.com 
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ANÁLISE DO GANHO DE PESO DIÁRIO DE SUÍNOS EM FASE DE CRECHE 

SUBMETIDOS À ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL 

 

Mayele Rosa3
 

Juliomar Andrucho Meskiu4
 

Jonas de Paula Padilha5
 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A carne de suíno é a fonte de proteína animal mais importante no 
mundo. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador, tendo Santa Catarina como 
principal produtor e exportador do país. A qualidade da carne de suíno que chega à 
mesa do consumidor é resultado de um esforço que atende a diversos elos da 
cadeia produtiva, é nesse contexto que entram as práticas de alimentação animal, 
biosseguridade, bem-estar animal, boas práticas de produção, rastreabilidade e 
cuidados com o meio ambiente em geral. O enriquecimento ambiental é um 
processo que melhora a qualidade de vida dos animais mantidos em cativeiro, 
permitindo que seu comportamento possa ser o mais natural possível, diminuindo 
assim o estresse, o medo, o tédio, apatia e frustações. OBJETIVOS: Avaliar o 
ganho de peso diário de suínos confinados sem enriquecimento ambiental e com 
enriquecimento ambiental, e comparar seus respectivos desempenhos para 
determinar a influência positiva ou negativa do manejo. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foi acompanhado 1 lote com 71 animais, divididos em duas baias: Baia 1: Grupo 
controle – 35 animais, machos e fêmeas, sem enriquecimento ambiental; Baia 2: 
Grupo experimento – 36 animais, machos e fêmeas com enriquecimento ambiental; 
Os leitões foram pesados ao desmame (33 dias) e ao final da fase de creche (68 
dias). Com base nestes dados foi calculada a média de ganho de peso diário 
(GMPD) (KG/dia) dos animais. Durante o período de creche (35 dias) os grupos com 
enriquecimento ambiental receberam brinquedos de diversos tipos, feitos em sua 
maior parte material reciclável. Os brinquedos foram lavados e/ou trocados todos os 
dias conforme a necessidade. As análises comportamentais foram feitas e os dados 
coletados a partir de vídeos dos animais. Três vezes por semana eram realizadas 
gravações totalizando 10 dias de gravação, 10 minutos cada baia, e posteriormente 
analisados com cautela os comportamentos apresentados nos vídeos para 
compilação de dados. RESULTADOS: Com a análise dos vídeos foi possível notar a 
diferença em alguns comportamentos, como nos comportamentos de fuçar a baia, 
fuçar o outro e deitar os animais que receberam o enriquecimento expressaram 
estes comportamentos cerca de metade das vezes em que os animais sem 
enriquecimento. Já em relação a ingestão de água e alimentos apresentaram 
resultados semelhantes. Com os cálculos foi possível perceber grande relevância 
nas pesagens. O grupo experimento – com enriquecimento ambiental, possuía 1 

                                            
3
 Acadêmico do curso de Medicina Veterinária, Universidade do Contestado – UNC Canoinhas, e-
mail: rosamay1999@gmail.com. 

4
 Professor orientador, docente do curso de Medicina Veterinária, Universidade do Contestado – UNC 
Canoinhas, e-mail: juliomar.meskiu@professor.unc.br 

5
 Orientador de campo, Engenheiro Florestal, Centro de Educação Profissional "CEDUP Vidal 
Ramos" de Canoinhas. 
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leitão a mais que o grupo controle – sem enriquecimento ambiental, contudo, pode-
se observar entre os tratamentos, que ao final do trabalho o ganho médio de peso 
diário foi maior no lote com enriquecimento ambiental (GMPD=0,422 kg) em 
comparação ao lote controle (GMPD=0,392 kg), e também que nas pesagens iniciais 
o lote com E.A teve um peso inferior ao grupo controle, com diferença de 37,7Kg. 
Após o período de creche (35 dias) o mesmo apresentou um resultado excelente, 
com 13,68Kg a mais do que o grupo controle. CONCLUSÕES: Avaliando os 
resultados obtidos com a análise comportamental juntamente com a comparação do 
ganho de peso chega-se à conclusão de que neste caso, nestas condições de 
metodologia utilizadas, os resultados apresentaram uma diferença de ganho de peso 
diário, para mais (13,68kg) no tratamento com enriquecimento ambiental em relação 
ao outro. 

 

Palavras-Chave: Suíno. Enriquecimento ambiental. Bem-estar. Comportamento. 
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DESCRIÇÃO COMPORTAMENTAL DE AVESTRUZ (Struthio camelus) NO 

ZOOLÓGICO DE POMERODE- SC 

 
Chaiane Lopes Rodrigues6

 

Maisa Merlo Colato7
 

Elisete Ana Barp8
 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O avestruz (Struthio camelus) é atualmente a maior ave existente. É 
conhecido como o bípede mais rápido e mais resistente em corridas de longa 
distância (ALEXANDER et al., 1979). O S. camelus encontra-se em habitat com 
planícies de grama baixa e deserto semi-árido como a savana africana e estepe, 
evitando ao máximo áreas com florestas densas e grama alta. (BERTRAN, 1992). 
Essa espécie possui uma expectativa de vida de 85 anos e pesa em média 150 kg 
(DEEMING, 1999) e podem chegar a uma altura de 1,80 m até 2 m (HALLAM, 
1992). Os machos possuem penas pretas e brancas na cauda, as fêmeas e os 
machos jovens apresentam cor marrom ou semelhante a cinza (BROWN et al., 
1982). O período de incubação de avestruzes é de 42 a 44 dias, nesse tempo os 
ovos são chocados por um avestruz macho adulto protegendo-os contra predadores. 
Os avestruzes realizam uma variedade de atividades, incluindo bocejos e 
alongamentos (SAUER; SAUER, 1966). OBJETIVOS: Analisar o repertório 
comportamental de S. camelus mantidos em cativeiro no Zoológico de Pomerode, 
SC. MATERIAIS E MÉTODOS: O zoo Pomerode foi fundado em 1932 por Hermann 
Weege. É o maior zoológico do estado de Santa Catarina, conta com 1.000 animais, 
sendo mais de 240 espécies. O trabalho desenvolvido no zoológico é voltado para a 
educação ambiental e pesquisa, bem como bem-estar e conservação dos animais 
(www.zoopomerode.com.br). A coleta de dados deu-se por meio de uma visita ao 
Zoológico, onde foram observados todos os comportamentos do Avestruz durante 
duas horas, das 12h45 às 14h45, utilizando o método ad libitum e, todos os 
comportamentos foram descritos e após contabilizados. RESULTADOS: As 
categorias comportamentais observadas foram: andar, parado/alerta, bater asas, 
interação com outras aves, alimentação, defecar, estado de defesa, bocejar, dormir, 
levar à pata a cabeça. Ao final das duas horas foi possível observar 503 
comportamentos, sendo que a atividade de maior incidência foi bater as asas com 
43,73%, em seguida o ato de se coçar com 19,28%, parado/alerta 14,31%, andar 
10,13%, interação com outras aves 7,55%. O comportamento de coçar também foi 
evidenciado em estudos de Menon et al., 2014, assim como os comportamentos 
mais observados em estudos de McKeegan e Deeming (1997) foi de ficar parado e 
andar. Os demais comportamentos que compõem o valor total das atividades 
comportamentais analisadas não tiveram uma incidência tão alta. CONCLUSÕES: 
Os atos comportamentais registrados no estudo são de grande valia para o 

                                            
6
 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas, Universidade do Contestado – UNC Concórdia, e-mail: 
chairodrigues@outlook.com 

7
 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas, Universidade do Contestado – UNC Concórdia, e-mail: 
maisa.merlo@hotmail.com 

8
 Docente do curso de Ciências Biológicas, Universidade do Contestado – UNC Concórdia, e-mail: 

elisete@unc.br. 

http://www.zoopomerode.com.br/
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aprimoramento do conhecimento sobre a espécie S. camelus, e para o manejo da 
mesma em ambientes cativos, visando sempre a melhoria do bem-estar do animal. 
 

Palavras-Chave: Comportamento, Aves, Avestruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
Anais do X Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (X SIPEX) 
ISBN: 978-65-88712-80-1 

RESSOCIALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE DO SISTEMA CARCERÁRIO 

Layanna Sthefanny Santos9
 

Jaciel Santos Karvat10
 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: No trabalho, discutiremos o papel da sociedade na ressocialização 
de ex-presidiários, os desafios que enfrentam e a possibilidade de tratamento. A 
reintegração inclui fornecer aos detentos uma forma de se reintegrarem à sociedade. 
Isso pode ser alcançado incluindo cursos profissionalizantes e seminários de arte e 
redação nas prisões. OBJETIVOS: Demonstrar o cotidiano dos presidiários no 

sistema penitenciário brasileiro e as dificuldades que enfrentam para se reintegrarem 
à sociedade, enfatizando a falta e total desrespeito à constituição para garantir seus 
direitos humanos. MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica e documental, 
métodos de abordagem dedutivo e método de procedimento comparativo de 
pesquisa. RESULTADOS: De acordo com a Lei nº 7.210 / Lei de Execução Penal de 
1984, o processo de ressocialização visa reeducar as pessoas privadas de liberdade 
para se adaptarem às condições sociais e legislativas. Nesse sentido, o preso 
poderá reduzir sua pena e sair da prisão com habilidades que podem lhe trazer 
alguma renda. Porém, essa ideia parece não se concretizar, e apenas 18% da 
população carcerária exerce alguma atividade laboral. A maioria dos presos 
receberam apenas educação básica. Esse aspecto ganha ainda mais destaque 
quando ficamos sabendo que cerca de 53% da população carcerária possui baixo 
nível de escolaridade, como não concluir o ensino fundamental, e apenas 1% possui 
pós-graduação. Embora a ressocialização dos detentos seja obviamente uma prática 
que apresenta mais vantagens do que desvantagens, sua implementação correta e 
completa ainda enfrenta resistências da sociedade e do governo. Hoje os números 
mostram que o total de presos no sistema prisional é em média 737.892, deste 
139.511 ou seja 18,9% do total trabalham e 92.945 ou 12,6% do total estudam, é um 
número muito baixo em relação ao total da população carcerária. O preconceito de 
empregadores e da sociedade junto com iniciativas do governo para qualificar a mão 
de obra e o tratamento humanizado impedem que esses detentos busquem um 
caminho diverso para reingressar a sociedade. CONCLUSÕES: Ao tratar do tema 
proposto, prova que o sistema prisional ignora a ressocialização da população 
carcerária brasileira, pois o Estado não tem buscado efetivamente proteger e 
garantir os direitos constitucionais desses presos, que além da liberdade cerceada 
perdem também o direito de inclusão e dignidade a pessoal humana. 
 
Palavras-chave: Direitos humanos. Sistema prisional. Ressocialização. Detentos. 
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O ACESSO À JUSTIÇA VERSUS VULNERABILIDADE SOCIAL E A 

IMPORTÂNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA: UMA PROPOSTA DE EXPANSÃO PARA TODAS AS COMARCAS11
 

 

Jennifer Nesi12
 

Adriane de Oliveira Ningeliski13
 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Realizar pesquisas voltadas para algo que necessita de uma grande 
atenção de toda a sociedade é desafiador. O acesso à justiça se faz necessário e é 
um direito essencial na vida de cada cidadão. Exposto no inciso XXXV do artigo 5º 
da Constituição Federal, garante a todos os brasileiros a assistência judicial e 
extrajudicial gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, o acesso ao 
Poder Judiciário na esperança de solucionar a lide em questão, assegurando dessa 
forma a inafastabilidade da jurisdição e a não ameaça à uma garantia de um dos 
direitos fundamentais do indivíduo. O projeto de pesquisa foi direcionado para este 
caminho, saber como é realizado o acesso à justiça para as camadas em 
vulnerabilidade social é essencial. OBJETIVOS: Demonstrar as dificuldades 
enfrentadas pelas pessoas que necessitam do efetivo acesso à justiça, porém estão 
em vulnerabilidade social, com recursos financeiros escassos e onde residem não 
possui Defensoria Pública, essa de extrema importância para colocar em prática o 
que está expresso na Constituição Federal. MATERIAIS E MÉTODOS: Para atingir 
os objetivos propostos e alcançar uma conclusão geral realizou-se a pesquisa de 
campo focada nas defensorias públicas do estado de Santa Catarina, das 111 
comarcas apenas 24 comarcas oferecem esse tipo de atendimento, as demais ficam 
afetadas com a ausência da prestação desse serviço e outras oferecem projetos 
alternativos para suprir a demanda. Com a pesquisa de campo em curso, fez-se 
presente a pesquisa em materiais, como artigos, o próprio site da defensoria pública 
do estado, entrevistas e livros sobre o tema para auxiliar e complementar sobre o 
entendimento da questão desenvolvida e provar que o estado sofre com a escassez 
deste serviço. RESULTADOS: Das pesquisas realizadas até o momento das 
comarcas que retornaram o e-mail referente a pesquisa de campo sobre as 
defensorias públicas catarinenses, cerca de 30% delas realizam o atendimento 
através de advogado dativo, a comarca de Indaial, um dos exemplos, realiza a 
nomeação feita pelo magistrado (a) da vara e o pagamento é feito pelo sistema 
AJG/PJSC. Outras delas optam por outros métodos alternativos para sanar essa 
ausência, afetando tanto o judiciário quanto, principalmente, as pessoas que 
necessitam de atendimento e estão em vulnerabilidade social. CONCLUSÕES: 
Conclui-se que, a deficiência no número de Defensorias Públicas no estado de 
Santa Catarina afeta uma grande porcentagem da população, o direito a ter uma 
solução correta do conflito é algo que deveria ser o mínimo oferecido pelo Estado, o 
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mesmo deveria dar a devida importância para a existência das defensorias. Como 
explícito nas respostas recebidas de certas comarcas, na tentativa de suprir esta 
ausência, métodos alternativos são implantados e oferecidos para a população, mas 
sabe-se que o atendimento adequado é com a expansão do atendimento 
direcionado especialmente para estas camadas. 

 

Palavras-Chave: Defensorias Públicas. Direito. Vulnerabilidade. 
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A FAMÍLIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM FOCO: POLÍTICAS DE 

ENFRENTAMENTO UTILIZADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO 

GRANDE DO SUL: UM COMPARATIVO COM A REALIDADE CATARINENSE A 

PARTIR DE UM NOVO OLHAR SOBRE OS CONFLITOS FAMILIARES14
 

 

Djonatan Orguinski15
 

Elen Costa16
 

Caroline Wagner17
 

Adriane de Oliveira Ningeliski18
 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A violência doméstica e familiar contra as mulheres, Com as 
definições e o histórico, entra em pauta nos dias atuais a crescente discussão sobre 
o tema, assim se faz por necessário o acompanhamento desses casos, devendo-se 
analisar sobre um novo olhar esses conflitos familiares. Deste modo, as políticas 
alternativas para o combate deste grande problema se fazem necessárias, para que 
o indivíduo que praticou quaisquer tipos de agressões não venha a reincidir 
novamente no futuro. A consciência que só punir o agressor na atualidade já se 
encontra ultrapassada e sem uma grande taxa de eficácia para que o infrator não 
volte a praticar o mesmo ato reiteradamente. Com isso, busca-se dentro do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul programas, projetos, dados, eventos e instituições 
que apresentam políticas alternativas para a diminuição dos casos da violência 
doméstica no âmbito do estado, fazendo um comparativo com a realidade 
catarinense. OBJETIVOS: Evidencia-se que, O objetivo geral do estudo é verificar 
como o tratamento “alternativo” dos casos de violência doméstica é realizado no 
âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, elencando as práticas, 
originalmente, utilizadas pelo Tribunal em parceria com outras entidades e 
organizações, para que essas práticas venham a ser comparadas com o Poder 
Judiciário de Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: Destaca que, O método 
utilizado será dialético, baseado em técnicas como pesquisa bibliográfica, 
doutrinária, jurisprudencial e, por fim, uma investigação junto aos tribunais do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina, visando investigar as políticas alternativas 
exercidas pelo órgão para lidar com a violência doméstica, com um olhar 
humanizado sobre o conflito familiar e não somente a aplicação da lei penal. 
RESULTADOS: Com o desenvolver da presente pesquisa, obteve-se, o 
conhecimento das práticas utilizadas pelas comarcas, havendo claramente uma 
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disseminação de práticas inovadoras, com boas possibilidades de aplicação em 
comarcas diferentes, e com isso espera-se a propagação dessas ideias, a fim de 
auxiliar no enfrentamento da violência doméstica. CONCLUSÕES: Por fim, 
evidenciou-se que o feminicídio e a violência contra a mulher são problemas 
nitidamente graves e recorrentes na atualidade e, em nossa sociedade, e em 
constante crescimento, atingindo números de casos assustadores. A análise dos 
dados e estatística alarmante mostra a necessidade de um novo olhar mais social e 
humanizado com relação às políticas alternativas para o enfrentamento dessa 
violência, a fim de que esses casos diminuam e se possa conviver de forma 
harmônica e feliz em todas as famílias existentes, assim contribuindo para o bom 
desenvolvimento de todos os seus integrantes, bem como, uma sociedade pacifica e 
que acolhe a mulher.  

 

Palavras-Chave: Família. Violência Doméstica. Políticas Alternativas. Mulheres.  
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O PERFIL JURÍDICO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS CONSTITUÍDAS NO 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC ENTRE OS ANOS DE 2010 A 202019 

 

Danielly Borguezan20
 

Aline Estefanina Ignaszevski21
 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A atividade econômica é considerada fundamento da ordem 
econômica, conferindo à iniciativa privada o papel de protagonista na produção ou 
circulação de bens e serviços. A atividade empresarial designa a expressão da 
liberdade de exercício de qualquer atividade econômica (os limites constituídos 
apenas nas licitudes dos objetos sociais). Neste período delimitado para a pesquisa 
buscamos informações dos dados referente as empresas constituídas nos últimos 
10 (dez) anos, no município de Canoinhas/SC. Para tanto, foi possível obter 
informações através de dados passados pela prefeitura municipal de Canoinhas/SC 
à junta comercial do município por intermédio do seu coordenador, o qual veio a nos 
repassar esses dados para pesquisa. Na sequência, houve a busca bibliográfica do 
material em tela e a tabulação dos dados e apresentação sumária do perfil 
empresarial das atividades econômicas do município. OBJETIVO: O objetivo geral 
da pesquisa é verificar o perfil jurídico das atividades empresarias constituídas no 
município de Canoinhas/SC, nos últimos 10 anos. Por sua vez, os  objetivos 
específicos consiste em: a) contabilizar o total de atividades empresariais no 
município de Canoinhas/SC, nesses últimos 10 anos; b) contabilizar o total de 
sociedades empresariais, empresários individuais entre outros nos últimos 10 (dez) 
anos; c) Traçar o perfil de cada atividade empresarial; d) Verificar a situação 
cadastral de cada empresa nos últimos 10 (dez) anos; e) Por qual razão social a 
empresa vem a ser constituída nos últimos 10 (dez) anos; f) Onde vem a ficar 
localizada esses empresas ou seja qual bairro no município de Canoinhas/SC, 
nesses últimos 10 anos; g) Contabilizar quais são os ramos de atividades que mais 
tem no município de Canoinhas/SC, nesses últimos 10 anos. DESENVOLVIMENTO: 
Com o decorrer do trabalho veio a se verificar um grande desenvolvimento e o 
aumento de empresas abertas que tivemos no município nos últimos 10 anos, sendo 
esses de 2010 à 2020. Assim, podemos observar uma evolução visivelmente 
avançada no ano de 2018, 2019 e principalmente no ano de 2020, que tem 
totalizado a abertura de 775 empresas. E tendo em vista que o maior número 
dessas empresas que tiveram abertura nestes últimos 10 (dez) anos são de MEI 
(Microempreendedor individual). A finalidade dessa pesquisa pode ser obtida para 
fins de pesquisa da economia do município de Canoinhas e o Estado de Santa 
Catarina. Através desse material que tivemos acesso, viemos a desmembrar cada 
empresa manualmente, totalizadas 5.507 empresas sendo essas nos últimos 10 
(dez) anos entre 2010 e 2020 no município de Canoinhas/SC. Tivemos acesso a 
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dois arquivos completos das empresas, e conseguimos extrair no total 6 (seis) 
informações relevantes de cada empresa, sendo as seguintes informações; 1) 
Situação cadastral que atualmente temos 4 (quatro) tipos, podendo ser suspenso, 
em atividade, cancelado e baixado; 2) Perfil de Liderança das empresas o qual vem 
a existir 3 (três) sendo constituída por mulher, homem e nome fantasia que vem a 
ser as empresas que não demostram se são constituídas por um sexo específico; 3) 
Principais Atividade temos uma diversidade de ramos e a atividades, obtemos por 
utilizar as 9 (nove) principais atividades empresariais; 4) Tipos de Empresas 
optemos por mencionar as principais totalizando elas em 6 (seis), as quais são MEI, 
LTDA, Emp. Individual, ME, EIRELI e Associação Privada; 5) Localização onde essa 
empresa vem a se localizar, ou seja em qual bairro ela se encontra também optamos 
a utilizar os principais bairros e localidades do município, sendo no total 14 
(quatorze)  principais bairros; 6) Ano de Abertura das atividades econômicas entre 
os anos de 2010 a 2020 no município de Canoinhas/SC. Como o objetivo do nosso 
trabalho vem ser verificar “O perfil jurídico das atividades empresariais constituídas 
no município de Canoinhas/SC entre os anos de 2010 a 2020, após o 
desmembramento de cada informações dos arquivos, optamos por formar gráficos 
para melhor demostrar a porcentagem de cada informação relevante das empresas 
constituídas nesses 10 (dez) anos. A pesquisa vem a apresentar significativa 
importância ao contribuir para a ampliação do conhecimento acerca das atividades 
empresariais constituídas no município de Canoinhas /SC. Essa pesquisa viabilizará, 
ainda, a exploração de um tema de pesquisa pouco explorado no universo 
acadêmico brasileiro, o qual poderá ser retomado por outros colegas pesquisadores. 
Ademais, o projeto viabilizará a análise e compreensão de transformações sociais, 
econômicas e jurídicas por meio da constituição das empresas constituídas no 
município. CONCLUSÃO: A pesquisa vem a apresentar significativa importância ao 
contribuir para a ampliação do conhecimento acerca das atividades empresariais 
constituídas no município de Canoinhas /SC. Com o desmembramento dos dados 
podemos concluir que é muito curioso a quantidade de empresas constituídas nos 
últimos anos, e principalmente no ano de 2018, 2019, 2020; Esses foram os anos 
que o município mais obteve abertura de empresas. E. A atividade empresarial que 
mais veio a ter abertura nos últimos 10 anos no município de Canoinhas /SC é a 
atividade do MEI (microempreendedor individual), totalizando 2146 aberturas. 
Também conseguimos analisar a situação cadastral que mais as empresas vem a se 
encontrar, sendo que em atividade empresarial se encontram o total de 3.702 
empresas, ou seja, que estão em atividade regular. Como ramo de atividades 
empresariais veio a ser uma das principais o comércio varejista de artigos de 
vestuário e acessórios, totalizando 210 empresas. Em relação a localização ou seja, 
bairro onde ficar localizadas as atividades empresariais veio a se destacar o centro 
coo maior localizada, totalizando 1243 empresas. Curioso também foi ir mais além e 
analisar qual o perfil de liderança que vem a se destacar mais nesses últimos 10 
anos no município, e o impressionante é que, apesar dos direitos, independência e 
crescimento de mulheres empreendedoras, os homens ainda vem a ter um destaque 
com 2407 atividades empresariais, ou suja maior porcentagem no perfil de liderança 
das empresas. Através desses dados podemos concluir a evolução de muitas 
categorias empresariais e também ser feito um balanço do que pode vir a melhorar 
evoluir nas atividades empresariais do município de Canoinhas/SC. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID 19 NAS 

EMPRESAS DE SERVIÇO E INDÚSTRIA DAS CIDADES DE CANOINHAS E TRÊS 

BARRAS22
 

 

Priscila Nazario23 

Marisa Liller Knop24 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Diante das dificuldades enfrentadas pela sociedade em decorrência 
dos impactos causados pela pandemia mundial de COVID 19 ocorrida em 2020, é 
de grande valia tomar ciência dos impactos vividos no meio empresarial que 
interferiram de maneira exponencial no cenário socioeconômico. Ressalta-se a 
importância de estudos que evidenciem os maiores impactos, como forma de 
conhecer e diagnosticar os maiores desafios, se estão na indústria ou concentram-
se nas empresas prestadoras de serviço. OBJETIVOS: Analisou-se a diferença dos 
impactos da pandemia da COVID 19 das empresas do segmento de serviço e 
indústria. De modo específico: Identificou-se os impactos econômicos diretos em 
relação às dificuldades que as empresas estão enfrentando, em virtude do 
cumprimento das regras sanitárias, redução do número de empregados, uso de 
férias coletivas. Investigou-se os métodos que estão sendo utilizados pelas 
empresas para que consigam sobressair diante dos impactos causados pela 
pandemia, como utilização de recursos governamentais como o Pronampe, o 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese) e Fundo Garantidor de 
Investimentos (FGI). MATERIAIS E MÉTODOS: A natureza da pesquisa é 
quantitativa, o recorte territorial compreende as empresas (indústria e serviços) 
localizadas nos municípios de Canoinhas e Três Barras. O período de análise 
compreendeu o estado de pandemia (03/2020 até os dias atuais). A amostra foi 
composta por empresas de médio e grande porte. Os dados obtidos por meio de 
questionário, foram analisados com o software SPSS, com teste comparativo (z, t). 
RESULTADOS: Ao pesquisar o uso de recursos governamentais do pacote de 
medidas utilizado por empresas do ramo de serviço e indústria verificou-se que não 
houve demissões, nem reduções de jornada de trabalho das empresas nem uso de 
férias coletivas. A antecipação de feriado ocorreu apenas em 17% das indústrias 
pesquisadas. No que concerne a opção “banco de horas”, diminuição da jornada de 
trabalho, para reposição após período crítico da covid-19, não foram utilizados pelas 
empresas. Ao optar por alguma das medidas emergenciais disponibilizadas pelo 
governo: constatou-se que em Serviço foram 71,4% e 33,3% na indústria (p=0,29) 
não havendo diferenças significativas. Tendo em consideração a tributos: houve 
adiamento de pagamentos de FGTS por parte da empresa, no período estipulado 
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pelo Governo Federal em apenas 14,3% nas empresas de serviço e nenhuma na 
indústria (p=0,33). O Governo por meio da MP 936 determinou possível a 
interrupção do contrato de trabalho por meio de acordo individual pelo período de 
até 60 dias, utilização foi de 14,3% nas empresas de serviço, e 17,3% nas indústrias 
sem diferenças significativas. Nas empresas houve afastamento por contaminação e 
suspeitas de COVID 19, (serviço houve 57,1% e na indústria 66,7%, de forma 
semelhante). Em relação ao faturamento nas empresas de serviço (não houve 
aumento, 57,1% diminuíram o faturamento e 42,9% manteve-se) nas industrias 
(15,4% aumentaram, 53,8% diminuição e 16,7% manteve-se) apesar de poucas 
diferenças numéricas, estatisticamente não são significantes. CONCLUSÕES: O 
impacto da pandemia ocorreu em todas as empresas, mas nos municípios de 
Canoinhas e Três Barras não houve diferença significativa no segmento de serviço e 
indústria. Conclui-se que o impacto ocorreu de forma semelhante. 
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PESQUISA DE OPINIÃO NA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

TRADICIONAL POR TECNOLOGIA LED NA CIDADE DE CONCÓRDIA25 

 

Eduardo Luan Pilonetto26 

Clóvis Seffrin Junior27 

Mari Aurora Favero Reis28 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas a sociedade vivenciou um progresso em 
melhoria no desenvolvimento de tecnologias para a iluminação artificial. Entre as 
aplicações para as tecnologias, a iluminação pública destaca-se devido a 
importância para a sociedade moderna, porém representa custos para os 
municípios. Um estudo desenvolvido em 2018 para pré-retrofit na iluminação pública 
de Concórdia mostrou que a iluminação tradicional gera elevado consumo, falta de 
manutenção e necessidade de melhorias, indicando a substituição das lâmpadas do 
sistema tradicional (vapor de sódio e mercúrio) por iluminarias de LED (Light 
Emitting Diodes). Em 2021 iniciamos uma pesquisa para avaliação pós-retrofit da 
tecnologia LED instalada, onde está sendo analisado eficiência, intensidade 
luminosa e design da iluminação pública de Concórdia, bem como um comparativo 
com os dados anteriormente coletados nas tecnologias tradicionais. OBJETIVOS: 
Investigar a opinião da população local sobre sua satisfação na troca de iluminação 
tradicional por LED nas vias públicas do centro de Concórdia. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Inicialmente foi elaborado um instrumento de coleta de dados com uso 
do tipo Google Forms, que foi encaminhado aos moradores por intermédio das 
mídias sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram e E-mail). RESULTADOS: O 
instrumento teve um alcance de 165 moradores, que responderam ao questionário. 
Em relação a qualidade da iluminação pública, 39,4% responderam que é excelente, 
35,8% responderam que é ótimo, 20% que é bom, 4,2% regular e 0,6% 
consideraram ruim. Quando questionados em relação a troca das tecnologias, 
40,6% consideram excelente, 35,8% ótima, 18,8% bom, 4,2% regular e somente 
0,6% considera ruim. Quando questionadas sobre a necessidade de melhoria em 
algum aspecto no serviço de iluminação pública com LED, 83% responderam que 
não, 12,7% talvez e 4,2% responderam sim. Para quem respondeu sim sobre 
necessidade de melhoria, respondera: substituir as lâmpadas em todas as ruas; 
ampliação para os bairros; ampliar este tipo de iluminação para mais ruas da cidade; 
luzes permanecem acesas durante o dia (muito provável que se referia aos locais 
onde não houve a troca). Quando questionados se outras cidades deveriam seguir a 
iniciativa, 77% responderam que concordam totalmente, 6,7% concordam 
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parcialmente, 14,5% não tem opinião e 1,8% discordam totalmente. Em relação a 
alguma mudança pessoal como dificuldade no sono devido a mudança constatada, 
58,2% discordam totalmente, 3% discordam totalmente, 36,4% não tem opinião, 
1,8% concordam totalmente e 0,6% concordam parcialmente. Quanto à percepção 
sobre a mudança na incidência da luz, 162 pessoas identificaram mudanças na 
iluminação e 3 responderam que não identificaram. Perguntou-se, também, se se há 
benefícios para os moradores, 162 identificaram benefícios na substituição e 3 
discordam e informa que não identificaram. CONCLUSÕES: A partir dos dados 
coletados é possível identificar a aprovação e aceitação da população local em 
relação a troca de iluminação tradicional por LED. Os resultados mostram que 
investir em novas tecnologias, como as utilizadas na iluminação pública pode 
promover qualidade de vida à população local. Os resultados dos estudos que estão 
sendo realizado na avaliação técnica e econômica, sobre a tecnologia instalada, 
poderá demostrar a eficiência energética e ganhos providos pela mudança 
tecnológica. 

 

Palavras-Chave: Iluminação pública. Pesquisa de opinião. Lâmpadas LED 
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UTILIZAÇÃO DA SÍLICA PROVENIENTE DO FARELO DE TRIGO COMO ADIÇÃO 

POZOLÂNICA AO CIMENTO PORTLAND29 

 

Guilherme Schelbauer30 

Jaison Pereira Gomes31 

Luana Cechin32 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Um dos principais insumos usados na construção civil é o Cimento 
Portland, estima-se que o processo produtivo deste despeja na atmosfera cerca de 
uma tonelada de CO2 por tonelada de cimento produzida, surgindo, assim, a 
necessidade da busca por novos materiais cimentantes. A geração de resíduos 
sólidos de alimentos tem crescido nas últimas décadas, devido ao aumento 
populacional e da produção industrial em larga escala, assim, grandes quantidades 
de resíduos são depositados de maneira inadequada, prejudicando o meio 
ambiente. OBJETIVOS: Analisar o comportamento mecânico do concreto com 
substituição parcial do cimento Portland pela sílica do farelo do trigo tratada com 
ácido cítrico. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a geração da sílica, o farelo de trigo 
passou por um processo de secagem em estufa por um período de 24 horas a uma 
temperatura de 105ºC (±5ºC). Em seguida, depois da amostra seca, este foi 
depositado na mufla para queima por um período de 06 horas a temperatura de 
700ºC, gerando as cinzas do farelo de trigo. Após obter as cinzas, estas foram 
dispostas em béqueres, divididas em quantidades iguais, para lavagem em uma 
solução de ácido cítrico (concentração de 10%), onde as cinzas ficaram imersas por 
um período de 24 horas nesta solução e por fim, foram lavadas com água destilada 
e secas em estufa durante 24 horas à uma temperatura de 105ºC. Após a obtenção 
da cinza (sílica), foram moldados dois traços de argamassa: a argamassa A 
contendo cimento CP II-F-32, areia normal e água e a argamassa B contendo 25 % 
em massa de material pozolânico, em substituição à igual porcentagem de cimento 
CP II-F-32, areia normal e água, sendo que foram moldados 3 corpos de prova por 
traço para a determinação do índice de pozolanicidade. Depois de 28 dias de cura 
imersa em um tanque de água, estes foram rompidos quanto à resistência à 
compressão. RESULTADOS: Com relação à produção das cinzas, observou-se que 
devido à lavagem em meio ácido, a cinza gerada teve uma redução significativa da 
sua massa, passando de 200 g para 76 g, apresentando uma redução de 38%. 
Quanto a resistência à compressão, para o traço de argamassa A, obteve-se um 
valor de 16,98 MPa, já o traço de argamassa B, que apresentava cinza em sua 
composição, esta acabou por se desmanchar, não apresentando valor de resistência 
à compressão, não sendo possível, assim, determinar o índice de pozolanicidade. 
CONCLUSÕES: Assim, verifica-se a inviabilidade técnica da utilização da cinza de 
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farelo de trigo, lavada com solução de ácido cítrico, para a adição como material 
pozolânico ao Cimento Portland. 
 

Palavras-Chave: Farelo de trigo. Ácido cítrico. Índice de Pozolanicidade. Cimento 

Portland. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE IMPRESSSÃO DE CARACTERES EM 

ALTO RELEVO PARA ESCRITA BRAILLE 

 

Lucas Ludwig Prust33 

Luís Eduardo Palomino34 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A escrita braile é uma escrita para deficientes visuais que consiste 
em um sistema de códigos que são impressos em alto relevo, para leitura tátil, 
(LEMOS, CERQUEIRA, et al., 1999). O sistema Braille é escrito em forma de pontos 
em relevos, dentro de um espaço retangular, chamado de cela, contendo seis 
pontos, divididos em duas colunas, cada uma delas possuindo três pontos, 
(RODRIGUES, MAIA e VALENTE, 2017). Segundo a norma NBR 9050-2015, 
acessibilidade a edificações, mobilidade, espaço e equipamentos urbanos. A escrita 
Braille devem atender as seguintes condições: diâmetro do ponto na base 1,2 a 2 
mm, espaçamento vertical e horizontal entre pontos medido a partir do centro de um 
ponto até o centro do próximo ponto é 2,7 mm, separação horizontal entre as celas 
Braille de 6,6 mm, separação vertical entre as celas Braille de 10,8 mm e altura do 
ponto varia de 0,6 a 0,8mm. OBJETIVOS: Desenvolver uma ferramenta 
eletromecânico para impressão de caracteres em alto relevo, qualidade de 
impressão, fácil funcionamento e com baixo ruido, considerando materiais que sejam 
de aquisição nacional num período de 8 meses e que atenda a norma NBR 9050 – 
2015. MATERIAIS E MÉTODOS: O método utilizado é o clássico walterfall. Iniciando 
pelo estado da arte executando uma abordagem exploratória, com as informações 
adquiridas passa para a fases de projetos do hardware, sistema de impressão e 
software, onde é desenvolvido a eletrônica de controle do sistema de impressão, 
que efetua a marcação dos pontos, com isso é criado um algoritmo projeto para o 
LabVIEW. Material e ferramentas utilizados para o desenvolvimento do hardware, 
sistema de impressão e software. Os componentes utilizados um Arduino Uno, servo 
motor S3003, driver A4899, motor de passo NEMA 17 e uma fonte de alimentação 
12v. O sistema é composto por guias lineares, pillow block, reglete, madeira, 
acrílicos e matérias diversos. O software será desenvolvido na ferramenta de 
programação LabVIEW. RESULTADOS: O controle do movimento do carro de 
impressão realizado pelo LabVIEW, permite uma velocidade de impressão inferior a 
10 segundos, que dependera da formulação do algoritmo utilizado e da conexão 
serial com a placa, que com a utilização do reglete na base as impressões dos 
pontos atendam as dimensões estipuladas pela norma NBR 9050-2015. 
CONCLUSÕES: O sistema desenvolvido atende a aquisição dos materiais nacional 
com o período de 8 meses, com baixo ruido devido aos componentes utilizados, 
assim cumprindo com a norma NBR 9050-2015.  
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO PARA HIDRATAÇÃO DE 

PLANTAS BASEADO EM IoT, ULIZANDO ARDUÍNO, ESP8266-01 E SQL 

MaridaDB 

 

Tiago William Pereira da Silva35 

Luís Eduardo Palomino Bolivar36 

Vladimir Chermach37 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Cada região do brasil possui um clima diferente, uns lugares mais 
quentes e secos, outros lugares mais frios e úmidos e essa umidade relativa do ar 
influencia e muito na irrigação, porque em lugares mais úmidos a água demora mais 
para evaporar, em regiões mais quentes a água evapora muito rápido e com isso a 
frequência da irrigação deve ser maior. O ar num solo solto está mais presente e 
como as raízes das plantas respiram, elas precisam do oxigênio do solo e num solo 
encharcado a planta não consegue absorver esse oxigênio, então o cuidado deve 
ser tanto com o excesso, quanto com a falta de água. OBJETIVOS: Criar um 
software que colete dados de três plantas de diferentes espécies considerando as 
necessidades biológicas de umidade e temperatura destas. Monitorar em tempo real 
o estado das variáveis humidade da terra, humidade relativa do ar, temperatura do 
ar e quantidade de água consumida. Assim como os estados dos acionamentos 
registrados numa base de dados. Implementar uma base de dados, e sensores que 
permitam o acesso remoto, para geração de relatórios para os usuários via página 
web de forma automática, utilizando SQL MariaDB para gerenciamento da base de 
dados. MATERIAIS E MÉTODOS: Será utilizado Arduino, microprocessador ESP 
8266-01, sensores de umidade do solo, sensor de temperatura, medidor de vazão, 
três válvulas solenoides, assim como mangueiras de água, condutores elétricos, 
reles. Para desenvolvimento da plataforma de resultados foi utilizado tecnologias 
disponíveis em servidor na nuvem, possibilitando o acesso de qualquer pessoa com 
o endereço. RESULTADOS: Foram realizados os testes num período de 20 dias, 
onde os sensores de umidade do solo HD38 apresentaram nenhuma corrosão por 
estarem em contato direto com o meio úmido, porém uma precisão pouco eficaz, 
onde ao testar no mesmo local, os três apresentaram valores diferentes mesmo 
estando com as mesmas configurações. O sensor DHT22 apresentou variações na 
umidade relativa do ar e na temperatura, considerando que essas variações são 
baixas por estar em local interno de um apartamento. O sensor de vasão YF201 
também apresentou valores pouco satisfatórios, pois ao aumentar ou diminuir a 
vazão da água, o sensor apresentava valores iguais. A conexão entre o ESP8266-01 
e a base de dados MariaDB, é feita duas vezes a cada 3 horas, onde de acordo com 
a configuração definida no arduíno, a primeira conexão envia valores atuais dos 
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sensores, caso a umidade do solo esteja abaixo do set point, manda acionar a 
solenoide para irrigar a planta, e a segunda conexão é após a irrigação, para 
informar que a planta está hidratada, levando alguns segundos entre as duas 
conexões. CONCLUSÕES: A partir dos dados obtidos durante o período de testes e 
análise dos resultados, pode se concluir que a implementação do sistema se tornou 
eficaz, onde ao atingir o set point pré-definido em <=50 %, aciona a bobina do 
solenoide, permitindo assim a passagem da água até a planta, garantindo que ficará 
hidratada. 
 

Palavras-Chave: Hidratação de Plantas. Controle Automático. Internet das Coisas. 
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TRANSTORNO MENTAL COMUM ENTRE ACADÊMICOS DO CURSO DE 

MEDICINA DA UNC: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS38 

 

Regis Kuminek39 

Vagner Marcolin Trautwein40 

Siegrid Kurzawa Zwiener dos Santos41 

Jaquelini Conceição42  

 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Entende-se como Transtorno Mental Comum (TMC) a condição em 
que o indivíduo apresenta sintomas não psicóticos, que produzem incapacidade 
funcional, mas que não preenchem os requisitos para os diagnósticos do Manual 
Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais (DSM) (LUDERMIR; MELO FILHO, 
2002; POTHEN et al., 2003). Apesar desta condição não implicar em um diagnóstico 
psiquiátrico protocolar, esse transtorno leva a um enorme impacto funcional, 
trazendo prejuízos pessoais e acadêmicos e parecem estar relacionados a fatores 
socioeconômicos, como pobreza e desemprego, bem como ao gênero e uso de 
substâncias psicoativas (HINKIN et al., 2004). A relevância da saúde mental é 
confirmada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde a sua origem, a qual 
é refletida em sua definição “um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social” (GESTÃO-DIGES et al, 2015). OBJETIVOS: Identificar a prevalência de TMC 
entre estudantes do curso de medicina da Universidade do Contestado (UnC) e 
verificar fatores associados. MATERIAIS E MÉTODOS: Se trata de um estudo 
transversal, com caráter exploratório conforme os objetivos, de levantamento de 
dados segundo os procedimentos de coleta, sendo as fontes de informação a campo 
e a natureza dos dados quantitativa. O estudo abrangeu 238 acadêmicos do curso 
de medicina. O questionário empregado foi autoaplicável e anônimo no período de 
28/03/2021 a 13/04/2021. Foram coletados dados socioeconômicos, informações 
sobre o curso, o processo de ensino-aprendizagem e aspectos psicossocial. Para a 
investigação de TMC, foi aplicado o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20). 
RESULTADOS: A prevalência total de TMC identificada foi de 60,1%, que ficou 
independentemente associada a doze fatores preditivos associados ao TMC, sendo: 
sexo feminino, alunos que pensam ou pensaram em abandonar o curso, que não 
praticam atividades de lazer na frequência desejada, que se sentem 
sobrecarregados, que sentem pressão dos professores ou profissionais, que 
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consideram que têm dificuldade para fazer amigos, que têm sentimento de rejeição 
por amigos ou outros da mesma faixa etária, que não consideram que recebem 
apoio emocional necessário, que têm ou tiveram diagnóstico de algum transtorno 
mental, que têm história de tratamento psiquiátrico medicamentoso, que faz 
tratamento psiquiátrico medicamentoso e que têm histórico de tratamento 
psicoterapêutico. CONCLUSÕES: Teve-se como conclusão que os resultados 
demonstram alta prevalência de TMC na população com necessidade de 
desenvolver ações estratégicas para precaução e cuidado da saúde mental dos 
acadêmicos, aprimorando a qualidade de vida destes e visando uma formação de 
qualidade humanista profissional. 

 

Palavras-Chave: Saúde Mental. Transtorno mental comum. Acadêmicos de 

medicina. Fatores associados. 
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MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA: PROPOSTA 

INALCANÇÁVEL DE REABILITAÇÃO OU COMPREENSÃO DOS 

COMPORTAMENTOS ENVOLTOS AO CICLO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA? 

 

Paulo Silas Filho43 

Larissa Zucco44 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Com o advento da Lei n.º 13.984/20, novas práticas institucionais 
foram implementadas como espécies de medidas protetivas de urgência no âmbito 
da Lei Maria da Penha, inovando o enfoque repressivo das medidas para uma 
abordagem terapêutica, uma vez que tem por base a compreensão de que o 
fenômeno da violência é uma prática socialmente construída e reproduzida dentro 
dos ciclos familiares. Para isso, as novas medidas contempladas pela lei possibilitam 
que o juiz determine ao agressor que compareça a programas de recuperação e 
reeducação, além do acompanhamento psicossocial desse indivíduo enquanto 
agressor. OBJETIVOS: Investigar se as medidas terapêuticas produzem os 
resultados esperados pela lei no sentido de reeducação e recuperação do agressor 
no que diz respeito a violência doméstica e familiar contra a mulher no estado de 
Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa será exploratória e de 
natureza qualitativa, cuja coleta de dados para a realização do trabalho será a de 
referencial bibliográfico, somado a investigação do cumprimento dessas medidas 
terapêuticas nas comarcas catarinenses que contam como uma esfera própria que 
possibilita a prática dentro do campo judiciário. Tal informação só será possível 
através de apuração a partir do site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina na seção que consta os dados referentes aos resultados da implementação 
das novas medidas protetivas de urgência, bem como a busca em ebooks, cartilhas 
e artigos que dissertem sobre a temática. A análise de dados será realizada por 
meio análise de Bardin, que possibilita uma visão mais aberta sobre a descrição dos 
dados encontrados que, por sua vez, vêm a enriquecer os conteúdos extraídos para 
além do objetivo primário da pesquisa. RESULTADOS: Por se tratar de uma 
pesquisa em andamento, a qual conta com uma primeira fase já publicada, os 
resultados obtidos até o momento são parciais, uma vez que, ao considerar o 
problema que move o presente trabalho, é necessário que a coleta e análise de 
dados ainda seja feita. Assim, no que diz respeito aos resultados parciais, tem-se 
como salutar a proposta das medidas terapêuticas, pois objetivam abordar o 
fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher mediante o tratamento 
do sujeito agressor, cessando assim o ciclo de violência. CONCLUSÕES: A 
recentes medidas que passaram a integrar o rol de possibilidades do artigo 22 da Lei 
Maria da Penha apostam não apenas na necessária garantia de segurança e 
proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, mas também no 
rompimento do ciclo de violência que irrompe a partir do agir do sujeito agressor. 
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Com o acompanhamento terapêutico adequado, mesmo que imposto mediante 
determinação legal, pode aquele responsável pela prática desse tipo de violência ser 
reeducado, evitando que futuras agressões ocorram. 
 

Palavras-Chave: Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Medidas protetivas. 

Proposta terapêutica. 
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ACOLHIMENTO AOS FAMILIARES NO PROCESSO DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

 

Aline Stoeberl45 

Fernanda Vandresen46 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Para muitos pacientes o transplante de órgãos é a única alternativa 
terapêutica, ela torna-se a principal opção quando nenhum tratamento é capaz de 
promover a qualidade de vida. Apesar da importância que a doação de órgãos tem, 
o número de doadores é insuficiente para atender as demandas da população, tendo 
em vista que as filas para aguardar um procedimento são enormes. Existem vários 
fatores capazes de impedir a realização dos transplantes como por exemplo as 
condições clínicas do doador, questões culturais, religiosas, a não aceitação e não 
compreensão dos familiares ou, não conhecer sobre o desejo do paciente (SANTOS 
et al., 2021). OBJETIVO: Apontar a importância do acolhimento aos familiares no 
processo de doação de órgãos.  MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
bibliográfico, de natureza básica com abordagem qualitativa. RESULTADOS: 
Quando confirmada a morte encefálica, e as condições clínicas do potencial doador 
são favoráveis, inicia-se a entrevista familiar para a possibilidade de abertura de 
protocolo de doação dos órgãos (AMAZONAS et al., 2021). Para a realização da 
entrevista é necessário que o profissional seja capacitado para tal função, ele deve 
avaliar o estado emocional dos familiares, e perceber se estão em condições de 
receber informações sobre a doação de órgãos. Knhis et al. (2021) apontam que a 
entrevista é uma etapa essencial e não existe um roteiro predeterminado para ser 
reproduzido, porém, muitas pesquisas indicam uma sequência metodológica que se 
inicia com o acolhimento, comunicação do óbito, esclarecimento de dúvidas sobre 
morte encefálica, doação de órgãos e finaliza com as orientações pertinentes no 
momento. Devido aos questionamentos realizados a entrevista é um ato complexo 
pois, cada familiar traz consigo experiências e percepções diferentes sobre a 
situação na qual se encontram e, por afetar o emocional de todas as pessoas 
envolvidas no processo. Para tanto, torna-se necessário um planejamento de todas 
as etapas, conhecimento sobre o caso e preparo do entrevistador para possíveis 
imprevistos como, não conseguir realizar o que foi programado ou ainda, surgir a 
necessidade de complementar alguma etapa para melhor compreensão. Outro fator 
importante é o preparo do local, sendo que este deve garantir a privacidade dos 
familiares, deixando-os confortáveis e reduzir o número de participantes apenas 
para os profissionais e parentes considerados responsáveis legais pela decisão. O 
entrevistador deve usar uma linguagem que se encaixe no contexto da família, ter 
sensibilidade para perceber as emoções e entender quando será necessário dispor 
de um tempo para a família sentir-se confortável para a tomada de decisão (KNHIS 
et al., 2021). CONCLUSÕES: Levando em consideração os aspectos apresentados 
é possível compreender que este é um processo muito doloroso para os familiares e 
que a maneira em que vão ser abordados é crucial para a tomada de decisão. Assim 
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torna-se essencial que os profissionais estejam capacitados para acolher os 
familiares de maneira humanizada, pois para muitos este será o primeiro contato 
com a doação de órgãos e a maneira com que for exposto o assunto pode 
influenciar positiva ou negativamente na decisão. 

 

Palavras-Chave: Doação de órgãos. Abordagem familiar. Transplante. 
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO PARA AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS47 

 

Cassia Fabiola da Rocha Alves48 

Renata Campos49 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A doença crônica não transmissível (DCNT) é um problema de 
saúde pública de alta magnitude e correspondem a 72% das causas de mortes 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). O Plano Nacional de Enfrentamento das DCNT, 
proposto pelo ministério da saúde traz a importância do tema e o impacto que as 
DCNT’s podem ter para a qualidade de vida do paciente, familiares e os altos custos 
vinculados ao tratamento, assim pesquisas que suscitem melhorias e avanços nesta 
área são de relevância. OBJETIVOS: Avaliar as estratégias de enfrentamento para 
as doenças crônicas não transmissíveis – DCNT’s (diabetes mellitus, neoplasias, 
aparelho circulatório, e doenças respiratórias crônicas) entre os municípios de Mafra 
SC e Agudos do Sul PR. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa qualiquantitativa, 
retrospectiva, básica. Realizada em duas fases, sendo: fase l análise do plano 
nacional de enfrentamento das DCNT fazendo um comparativo das ações 
preconizadas por cada município. Ainda, houve acoleta de dados no 
Tabnet/DATASUS, de 2017 a 2020, para análise da taxa de mortalidade, 
internações e gastos públicos, de acordo com sexo e idade, para os municípios 
estudados. A fase ll, consiste em avaliar os programas de promoção a saúde, 
monitoramento das DCNTs e o manejo dos fatores modificáveis para as DCNTs. 
RESULTADOS: Na fase I observa-se maior liberação de AIH (tabela 1 e 2) para 
diabetes em ambos os municípios com diferença significativa entre o sexo feminino 
(fem) e masculino (masc) entre os municípios (p=0,001 fem, e p=0,03 masc). Os 
dias de permanência hospitalar (tabela 3 e 4), apontaram a asma como doença 
principal para sexo feminino (2±0 para Agudos, e 8±4,06 dias para Mafra, p=0,02). 
Para o sexo masculino, a diabetes mellitus teve maior prevalência (53,8±65,1 para 
Agudos e 47,7 ±5,06 dias para Mafra, p=0,03). A insuficiência cardíaca causou maior 
mortalidade no sexo feminino, enquanto no masculino foi a diabete mellitus (tabela 5 
e 6). A DCNT mais onerosa (tabela 7 e 8) para ambos os sexos foi a insuficiência 
cardíaca, os gastos para Mafra atingiram valores de R$29.159,50 fem. e 
R$30.271,29 masc., comparados com Agudos com R$11.491,48 fem., e 
R$25.383,26 masc. A fase II demonstra que as metas propostas são cumpridas 
parcialmente ou não executadas de acordo com o Plano Nacional de DCNTS. 
CONCLUSÕES: Mafra é um centro de referência para os municípios vizinhos, 
devido a sua estrutura e capacidade para realização dos atendimentos e concentrou 
uma demanda maior nos atendimentos relacionados às DCNTs, enquanto Agudos 
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do Sul/PR possui uma rede de saúde de pequeno porte. As DCNTs de maior 
evidência foram a Diabetes Mellitus e a insuficiência cardíaca estando evidentes em 
todos os dados coletados.  
 

Palavras-Chave: Doenças Crônicas. Estratégias. Enfrentamento. 
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O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL À LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

E SUA APLICABILIDADE NO MUNICÍPIO DE MAFRA-SC 50 

 

Jaqueline Kujavski51 

Maristela Povaluk52 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho teve por finalidade demostrar o desenvolvimento 
sustentável como direito e dever constitucional consagrado na Constituição da 
República Federativa do Brasil e os princípios previstos em tratados e convenções 
internacionais. Artigo 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, Constituição Federal, 1988). 
OBJETIVOS: Analisar o desenvolvimento sustentável segundo os princípios dos 
direitos fundamentais e a aplicabilidade do mesmo no Munícipio de Mafra - SC. 
Conceituar o meio ambiente. Relatar a importância do desenvolvimento sustentável 
para as próximas gerações. Verificar o papel do direito ambiental para a 
desenvolvimento sustentável. Analisar o Plano Diretor do município com relação às 
políticas públicas sobre desenvolvimento sustentável. Constatar a realidade com 
relação a sustentabilidade ambiental no município. Verificar que práticas estão 
sendo implementadas para melhorar a qualidade de vida da população. MATERIAIS 
E MÉTODOS: A metodologia caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, pesquisa 
documental e pesquisa de campo por meio do google formulários, tendo como 
amostra a população de Mafra. Análise dos dados foi efetuada através do método 
quantitativo e qualitativo.  RESULTADOS: Constatou-se na pesquisa documental do 
Plano Diretor que este contempla aspectos relacionados ao desenvolvimento 
sustentável. Na pesquisa de campo constatou-se que 86% não tem conhecimento 
do Plano Diretor. Problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável no 
município, poluição dos rios foi evidenciada por 76%, lixo 66%, preservação do meio 
ambiente 64%, saneamento básico 60%, áreas de lazer e esporte 58%. O que 
preconiza a Constituição sobre meio ambiente apenas 30% tem conhecimento. 
Sobre programas de educação ambiental 52% desconhece. Existe coleta seletiva de 
lixo nos bairros para 88%. Separação do lixo é realizado por 74%. Coleta e 
tratamento de esgoto 56% enfatizaram que ocorre. Hábito de economizar energia e 
água foi evidenciado por 90%. Existem campanhas de economia de água para 36% 
apenas. No turismo rural 42% salientaram que têm projetos sendo implementados. 
Sobre tratamento de resíduos sólidos 44% desconhece. Há áreas de preservação 
ambiental para 70%. CONCLUSÕES: Na pesquisa bibliográfica constatou-se a 
importância do meio ambiente e do direito ambiental para garantir o equilíbrio 
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ecológico, econômico, social e o desenvolvimento sustentável para as futuras 
gerações. Concluiu-se na pesquisa documental que o Plano Diretor contempla 
políticas públicas sobre desenvolvimento sustentável em conformidade com a 
Constituição Federal, sobre o dever do Estado de garantir este direito fundamental. 
Na pesquisa de campo constatou-se a realidade do município com relação as 
práticas que estão sendo implementadas para melhorar a qualidade de vida da 
população, priorizando o desenvolvimento sustentável.  

 

Palavras-Chave: Constituição Federal. Sustentabilidade. Meio Ambiente. Direito 

Ambiental. Qualidade de Vida. Plano Diretor. 
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A TRÁGICA DESCONSIDERAÇÃO DA REALIDADE PELO STF: A NEGATIVA DE 

FAMÍLIAS PARALELAS E O CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO 

 

Joel Dutka53 

Alessandra Aparecida Froegel Baum54 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho analisa a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal no final de 2020 que negou o reconhecimento de famílias paralelas para fins 
previdenciários sob a ótica do consequencialismo jurídico. No caso analisado, o STF 
negou pedido de reconhecimento de união estável homoafetiva com um homem já 
falecido, para fins previdenciários, pois este último tinha reconhecida anterior união 
estável com uma mulher e deveria ser respeitado princípio da “monogamia”. A 
decisão acarretou e acarretará, já que fixou tese para casos futuros, a exclusão pelo 
sistema jurídico de direitos de um segundo companheiro, mesmo que de boa-fé, em 
detrimento dos impactos financeiros e judiciais de tal reconhecimento. Essa decisão, 
além do viés conservador, pode ser observada a partir do consequencialismo 
jurídico, teoria que entende que determinada decisão deve ser avaliada mais por 
suas consequências do que por aspectos jurídicos propriamente ditos. Neste caso, 
reconhecer famílias simultâneas implicaria inúmeros casos de reivindicação de 
direitos por outros cônjuges ou companheiros, o que afetaria a segurança jurídica. 
OBJETIVOS: compreender os fundamentos da decisão do STF sobre 
impossibilidade de reconhecimento de uniões estáveis simultâneas para fins 
previdenciários; pesquisar em obras específicas sobre a teoria do 
consequencialismo e sua aplicação no Direito; cotejar a decisão do STF com a teoria 
do consequencialismo jurídico. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa ocorreu a 
partir de livros, artigos e o Recurso Extraordinário nº 1.045.273, de Sergipe, julgado 
do Supremo Tribunal Federal. A metodologia do trabalho é qualitativa, com 
abordagem dedutiva, e as principais ferramentas metodológicas foram a pesquisa 
bibliográfica, a análise de documentos e a análise de discurso. RESULTADOS: a 
análise sugeriu que a argumentação dos Ministros no julgamento negligencia direitos 
de companheiros de boa-fé em detrimento de eventuais impactos financeiros e 
jurídicos que o reconhecimento de uniões paralelas poderia gerar, sendo possível a 
aplicação, ao caso, da teoria do consequencialismo jurídico. CONCLUSÕES: A 
desconsideração da realidade pelo STF camufla a existência de famílias simultâneas 
e nega direitos fundamentais em detrimento das consequências jurídicas e 
financeiras que o reconhecimento pode gerar. 
 
Palavras-Chave: Famílias paralelas. Supremo Tribunal Federal. Direitos 
fundamentais. 
 
 
 

                                            
53

 Docente do curso de Direito, Universidade do Contestado – UNC Rio Negrinho, e-mail: 
joel.dutka@professor.unc.br 

54
 Acadêmico do curso de Direito, Universidade do Contestado – UNC Rio Negrinho, e-mail: 
alessandrafroegel@gmail.com. 



 

49 
Anais do X Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (X SIPEX) 
ISBN: 978-65-88712-80-1 

A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E 

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Joel Dutka55 

Bruno Henrique Gugelmin56 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho apresenta a análise do tratamento jurisprudencial 
sobre a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública frente aos direitos 
fundamentais. No processo civil, a tutela provisória, de forma geral, implica uma 
decisão precoce do juiz após a análise superficial do que lhe foi apresentado, por 
vezes adiantando o provimento que o réu só teria ao final do processo. Ocorre que 
quando o réu é a Fazenda Pública, diversas normas proíbem a concessão da tutela 
provisória, desde a Lei 8437/92, passando pelas Leis 9494/97 e 12016/09, até o 
novo Código de Processo Civil, com sentido teleológico de proteção do patrimônio 
público em benefício da supremacia do interesse público sobre o privado. Por outro 
lado, a jurisprudência vem entendendo pela possibilidade da concessão de tutelas 
provisórias em casos onde a demora do provimento possa causar grave dano ao 
requerente, a exemplo da concessão de medicamentos ou verbas alimentares. 
OBJETIVOS: pesquisar sobre a origem e previsão normativa dos direitos 
fundamentais; analisar as normas que disciplinam a concessão de tutelas 
provisórias contra a Fazenda Pública; pesquisar julgados que concederam tutelas 
provisórias contra a Fazenda Pública; analisar os argumentos que validaram esses 
julgados. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa ocorreu a partir de livros, artigos e 
jurisprudência. A metodologia do trabalho é qualitativa, com abordagem dedutiva, e 
as principais ferramentas metodológicas foram a pesquisa bibliográfica, a análise de 
documentos e a análise de discurso. RESULTADOS: apesar das diversas variáveis 
nas fundamentações, apresentara-se diversos julgados onde os direitos 
fundamentais prevaleceram sobre as disposições normativas proibitivas da 
concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública. Também se verificou que 
há divergências e alguma resistência na concessão da tutela provisória, sobretudo 
quando consideradas as normas como produto da vontade democrática do povo, 
onde se considera que a não concessão privilegia a vontade geral em detrimento de 
benefícios concentrados. CONCLUSÕES: apesar das normas proibitivas e alguma 
resistência, há um movimento crescente da jurisprudência para concessão de tutelas 
provisórias contra a Fazenda Pública nos casos de flagrante desrespeito aos direitos 
fundamentais, notadamente quanto envolvidas demandas de saúde, como pedido de 
medicamentos, e outros direitos de natureza existencial. 
 

Palavras-Chave: Tutela provisória. Fazenda Pública. Direitos fundamentais. 
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CONCEITO DE ONDA VERDE APLICADO EM SEMÁFOROS DA CIDADE DE 

CONCÓRDIA POR MICROSSIMULAÇÃO COMPUTACIONAL57 

 

Jonny Deymison da Mata Silva58 

Paulo Cesar Pinto59 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: As vias locais promovem a distribuição do tráfego local, 
apresentando baixa fluidez de tráfego e alta acessibilidade. Por esses fatores são 
necessários estudos de otimização semafórica onde visam melhorar o nível de 
serviço oferecido nas vias através de reprogramação dos dispositivos semafóricos 
para uma melhor fluidez do trânsito. OBJETIVOS: Aplicar o conceito de onda verde 
na Rua Dr. Maruri, uma das principais vias do centro de Concórdia/SC, através de 
microssimulação usando o Software AIMSUM, que foi desenvolvido pela empresa 
Transport Simulation System, o software permite testar diferentes programações 
semafóricas através de um modelo representativo das condições reais de oferta e 
demanda de tráfego, possibilitando analisar a densidade do percurso estudado, 
tempo de atraso, velocidade média. Assim poderemos comparar o cenário atual com 
o cenário proposto; bem como, o diagnóstico de viabilidade acerca da análise dos 
dados. MATERIAIS E MÉTODOS: O trecho estudado possui uma extensão de 0,5 
km, nele estão contidos 3 equipamentos semafóricos localizados nas interseções 
com as Ruas: Adolfo Konder, Comércio e Getúlio Vargas. Em um primeiro momento 
foi preciso definir o fluxo da via para determinação dos volumes do tráfego conforme 
o Manual do estudo de tráfego (DNIT, 2006), para determinar o fluxo de saturação, 
usamos o método Highway Capacity Manual 2010 que consiste em calcular o FS a 
partir de uma capacidade típica, considerando alguns fatores como de largura média 
da faixa de rolamento e ocupação de área, assim, obtivemos a capacidade do 
segmento antecedente ao semáforo com capacidade de 60%. Por fim, para 
obtermos a onda verde, foi preciso definir um ciclo comum para todos os 
equipamentos semafóricos visto que se buscava um fluxo contínuo de abertura a 
cada novo ciclo que teve como critérios a redução do tempo atual para 70 segundos, 
redução o tempo de travessia dos pedestres para 10 segundos e a velocidade média 
da via que foi de 40 km/h para 36 km/h ou 10 m/s. Assim, iniciava a programação 
semafórica, onde pelo software definia as fases, duração e movimentos permitidos 
para a criação do plano de controle Onda Verde onde será necessário adicionar 
mais dois semáforos nos cruzamentos com as ruas Atalípio Magarinos e Prefeito 
Domingos Machado de Lima totalizando 5 semáforos. RESULTADOS: Durante as 
simulações, foi possível constatar que o tempo de atraso diminuiu 
consideravelmente em razão ao fluxo contínuo que foi criado pela sincronização dos 
dispositivos semafóricos, tendo uma redução 20% de 119 segundos para 76 
segundos e na mesma proporção o tempo de viagem diminuiu de 218 seg/km para 
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174 seg/km. Analisando o segmento mais crítico do cenário atual vimos que a 
densidade média estava por volta de 85 veic/km e no cenário proposto caiu para 22 
veic/km, representando uma redução de 75% neste parâmetro. CONCLUSÕES: 
Conclui-se, portanto, que com a implantação destes tempos semafóricos calculados 
a fluidez do tráfego nesta via seja otimizada, pois, se a velocidade estabelecida for 
obedecida, não haverá paradas no trecho onde a onda verde foi sugerida. 
 

Palavras-Chave: Semáforo. Microssimulação. Trânsito. 
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EFEITO DO AUMENTO DA CARGA DE GEMAS COMPOSIÇÃO FENÓLICA DO 

VINHO ‘CABERNET FRANC’ 

 

Douglas André Wurz60 

Alberto Fontanella Brighenti61 

Leo Rufato62 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O dossel vegetativo e o rendimento das videiras podem ser 
manipulados de várias maneiras como por exemplo, com o ajuste do número de 
gemas na poda invernal da videira. O número de gemas que permanece nos 
sarmentos ou nos esporões após a poda determinará a dimensão da área foliar e o 
número de cachos de uvas. Vários estudos relataram diferenças, em função da 
intensidade e tipo de poda, no vigor vegetativo e composição final das bagas de 
uvas tanto para consumo in natura quanto para vinificação. OBJETIVOS: Tem-se 
como objetivo deste trabalha avaliar o aumento da carga de gemas da videira 
‘Cabernet Franc’ e seu efeito na composição fenólica do vinho. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Este experimento foi conduzido durante as safras 2016/2017, em um 
vinhedo comercial localizado no munícipio de São Joaquim. Deixou-se 8, 15, 25 
esporões com duas gemas cada esporão para os tratamentos 15, 30 e 50 gemas 
por planta, e para o tratamento 75 gemas por planta, deixou-se 30 esporões com 
duas gemas, e duas varas com 8 gemas cada, sendo portanto, este tratamento 
podado no sistema de poda mista, caracterizada pela presença de esporões e varas. 
Colheu-se 50 kg de uvas de cada tratamento, e realizou-se as microvinificações no 
Laboratório de Enologia do CAV/UDESC, em Lages/SC. Avaliou no vinho: índice de 
polifenóis totais (IPT) e conteúdo de antocianinas.   RESULTADOS: O índice de 
polifenóis totais (IPT) foi influenciado pela carga de gemas, sendo que os maiores 
valores foram observados nas cargas de 15 e 30 gemas/planta, apresentando 36,20 
e 37,41 g L-1, respectivamente, enquanto o menor valor de IPT foi observado na 
carga de 75 gemas/planta, com 32,80 g L-1. Não se observou efeito da carga de 
gemas para a variável antocianinas, com valores variando de 175,5 a 181,2 mg L-1. 
CONCLUSÕES: Conclui-se que o aumento da carga de gemas altera a composição 
fenólica do vinho ‘Cabernet Franc’, resultando em redução do índice de polifenóis 
totais do vinho. 

 

Palavras-Chave: Vitis vinifera L. Polifenóis. Antocianinas. 
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ANÁLISE HISTÓRICA DO NÚMERO DE HORAS E UNIDADES DE FRIO 

REGISTRADOS NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA EM MAJOR VIEIRA (SC) 

 

Douglas André Wurz63 

Rabechlt Stange Almeida64 

Alcemir Nabir Kowal65 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: As fruteiras de clima temperado caracterizam-se pela, entrada em 
dormência no inverno, com drástica redução de suas atividades metabólicas. Para 
que estas plantas iniciem um novo ciclo vegetativo é necessária à sua exposição a 
um certo período de baixas temperaturas. O conhecimento do requerimento de frio 
de determinado local é muito importante para escolha de espécies e cultivares e 
determinação do momento da superação de dormência, pois em locais onde o frio é 
insuficiente para superar a dormência. OBJETIVOS: O objetivo do presente trabalho 
foi realizar uma análise histórica das horas e unidades de frio no município de Major 
Vieira – Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente trabalho possuiu 
abrangência municipal, sendo portanto, os dados referentes a Estação 
Meteorológica INMET Major Vieira (817 m). Optou-se pela estação, por possuir 
maior série de dados registrados. Para mensurar a quantidade de horas de frio, o 
modelo utilizado foi a soma diária das horas com temperaturas iguais ou inferiores a 
7,2º C. Para contabilizar as unidades de frio, foi utilizado o método Carolina do Norte 
Modificado, que se baseia no acúmulo de unidades, pelo qual a temperatura 
registrada por uma hora equivale a uma determinada quantidade de unidade de frio 
adimensional. Após a coleta dos dados referente aos anos de 2009 a 2021 realizou-
se análise descritiva dos dados referentes a em Major Vieira/SC. RESULTADOS: O 
ano de 2021 apresentou valores de 444 horas de frio abaixo de 7,2°C e 1166 
unidades de frio registrados até setembro/21. A média histórica (2009-2021) 
apresentou valores médios de: 380 horas abaixo de 7,2°C e 976,4 unidades de frio, 
indicando portanto, que 2021 apresentou maior quantidade e qualidade de frio em 
relação a média histórica avaliada. Observou-se variações nos valores observados 
entre os anos avaliados, indicando haver heterogeneidade na quantidade e 
qualidade de frio. CONCLUSÕES: Conclui-se que em Major Vieira há grande 
variação das horas e unidades de frios ao longo da série histórica avaliada, 
indicando a necessidade de quebra de dormência para frutíferas de clima temperado 
a serem cultivadas. 
 
Palavras-Chave: Carolina do Norte modificado. Quebra de dormência. Fruticultura. 
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EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE CIANAMIDA HIDROGENADA NA QUEBRA 

DE DORMÊNCIA DA VIDEIRA CABERNET SAUVIGNON NO SISTEMA DE PODA 

GUYOT 

 

Douglas André Wurz66 

Leo Rufato67 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: A falta de horas de frio durante o período de dormência de frutíferas 
pode comprometer o potencial produtivo da cultura. Em substituição à falta de horas 
de frio, o indutor químico mais utilizado na quebra de dormência das videiras é a 
cianamida hidrogenada (H2CN2). Apesar de ser produto eficiente, muitas variáveis 
estão relacionadas a sua eficiência, como por exemplo a variedade, sistema de 
poca, sendo necessários estudos regionalizados para a determinação da melhor 
dose a ser utilizada. OBJETIVOS: Tem-se como objetivo deste trabalho avaliar o 
efeito de diferentes doses na brotação da videira Cabernet Sauvignon, no sistema 
de poda Guyot. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente trabalho foi realizado na 
safra 2016/2017, em um vinhedo comercial da videira ‘Cabernet Sauvignon’, situado 
no município de São Joaquim – SC. Os tratamentos consistiram nas seguintes 
doses de cianamida hidrogenada: 0% (testemunha), 2%, 4% e 6% cianamida 
hidrogenada, sendo utilizado o produto comercial (Dormex™, Basf Co., 520 g L-1 
i.a.). No momento da poda contou-se o número de gemas de cada planta por 
tratamento. Trinta dias após a poda e a aplicação da cianamida hidrogenada, 
realizou-se a contagem do número de gemas brotadas, obtendo o valor de % 
Brotação, esta determinada pela relação entre o número de gemas brotadas em 
relação ao número de gemas deixadas no momento da poda em cada planta. As 
variáveis foram submetidas à análise de variância e quando detectadas efeitos de 
tratamento, procedeu-se o teste de comparação de médias pelo Teste Tukey a 5% 
de probabilidade de erro. RESULTADOS: Houve efeito da aplicação da cianamida 
hidrogenada na quebra de dormência da videira Cabernet Sauvignon. O maior valor 
de brotação foi observado para a dose de 2% de cianamida hidrogenada, 
apresentando brotação de 88,5%. As aplicações de 4 e 6% apresentaram brotação 
de 78,8 e 74,6%, respectivamente, e o menor valor de brotação foi observado para o 
tratamento testemunha. CONCLUSÕES: Conclui-se que a aplicação de cianamida 
hidrogenada é indicada para aumentar a brotação da videira Cabernet Sauvignon, 
sendo mais adequado a dosagem de 2% de cianamida hidrogenada, para a região 
de São Joaquim - SC. 
 
Palavras-Chave: Vitis vinifera L. Brotação. Reguladores de crescimento. 
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O FATOR “TEMPO” INDENIZÁVEL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO DIANTE 

DAS TEORIAS DO DESVIO PRODUTIVO E PUNITIVES DAMAGES68 

 

Joel Dutka69 

Pávola Marcela Martins Rodrigues70 

Rejane da Costa de Oliveira71 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho apresenta a análise do tratamento jurisprudencial em 
Santa Catarina sobre o fator “tempo” como bem indenizável nas relações de 
consumo a partir das teorias do desvio produtivo e punitive damages. A teoria do 
desvio produtivo considera que a completa reparação dos danos morais nesses 
casos requer o reconhecimento, valoração e a indenização do tempo desperdiçado 
na tentativa de resolução dos conflitos. Já as punitive damages, ou condenações 
punitivas, servem como forma de punição ao fornecedor pelo dano causado ao 
consumidor, não necessariamente a partir do tempo desperdiçado, mas pelo objetivo 
de fazer cessar os abusos praticados. OBJETIVOS: pesquisar os elementos da 
responsabilidade civil nas relações de consumo; pesquisar os casos de indenização 
julgados no Tribunal de Justiça de Santa Catarina com o termo “desvio produtivo”; 
analisar as variáveis consideradas para indenização pelo tempo desperdiçado nas 
relações de consumo. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa ocorreu a partir de 
livros, artigos e julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A metodologia do 
trabalho é predominantemente qualitativa, com abordagem dedutiva, e as principais 
ferramentas metodológicas foram a pesquisa bibliográfica, a análise de documentos 
e a análise de discurso. RESULTADOS: apesar das diversas variáveis e 
incoerências nas fundamentações, verificou-se que as indenizações morais nos 
julgados do Tribunal catarinense sobre os conflitos de consumo seguem mais a 
lógica da punição ao fornecedor do que a compensação financeira ao consumidor 
pelo tempo desperdiçado. CONCLUSÕES: considerando as peculiaridades das 
duas teorias sobre reparação moral nas relações de consumo, conclui-se, após 
ampla pesquisa na Jurisprudência catarinense, que a indenização do fator “tempo” 
nos conflitos de consumo serve mais como meio de punição ao fornecedor, que na 
compensação financeira ao consumidor. A conclusão considera que o fator “tempo”, 
quando quantificado, serve apenas para fixação de lucros cessantes, mas não na 
quantificação de indenização, já que esta última seria imensurável se considerado o 
“tempo” como dispêndio existencial. 
 

Palavras-Chave: Danos morais. Tempo. Indenização. Consumidor. 
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DE BUROCRATAS DE NÍVEL DE RUA A BUROCRATAS DO TIPO PURO: A 

TRANSFORMAÇÃO NAS LEIS ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL 

 

Joel Dutka72 

Débora Mendes Dos Santos73 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Este trabalho examina a transformação do cenário de corrupção no 
Brasil a partir das disposições normativas. Nos últimos anos a corrupção passou da 
simples troca entre indivíduos para esquemas mais complexos, organizados e 
relativamente sofisticados, que envolvem vários agentes, tanto públicos como 
privados. Com isso as normas que tratavam da corrupção como simples trocas entre 
agentes perderam sua efetividade diante dos novos casos mais complexos. Essa 
transformação pode ser observada a partir da estrutura burocrática da administração 
pública. Enquanto as normas mais antigas cuidavam da corrupção a partir da 
concepção do agente público como burocrata de nível de rua, as normas recentes 
tendem a focar mais no nível interno da burocracia. Burocracia de nível de rua 
(street-level bureaucracy) é uma teoria desenvolvida por Michael Lipsky e 
geralmente discutida no contexto de implementação de políticas públicas. Os 
burocratas de nível de rua seriam uma categoria de agentes públicos que mantêm 
contato direto com os indivíduos beneficiários do serviço público, e que por isso 
detém relativo poder discricionário nas decisões. Esse contato face a face seria 
determinante para favorecer práticas de corrupção, fomentadas pela negociação e 
barganha decorrentes do contato direto entre agente público e particular. 
OBJETIVOS: pesquisar em livros e artigos científicos sobre a corrupção no Brasil; 
mapear textos normativos que procuram inibir, através da sanção, a prática de 
corrupção; examinar a transformação do cenário de corrupção no Brasil a partir das 
disposições normativas; cotejar as transformações com a teoria da Burocracia de 
nível de rua de Michael Lipsky. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa ocorreu a 
partir de livros, artigos e textos normativos: Constituição Federal, Leis e 
Regulamentos. A metodologia do trabalho é qualitativa, com abordagem dedutiva, e 
as principais ferramentas metodológicas foram a pesquisa bibliográfica, a análise de 
documentos e a análise de discurso. RESULTADOS: partindo do Código Penal de 
1940 onde o foco era relações individuais, e observando a trajetória das demais leis 
e regulamentos, verificou-se que o objetivo dos textos normativos passou a grupos, 
empresas e agentes de nível interno da estrutura burocrática. CONCLUSÕES: após 
a análise do material e cotejamento com o referencial bibliográfico, conclui-se que as 
disposições normativas evidenciam as transformações nos atos de corrupção, que 
deixaram de ser uma simples troca entre indivíduos em situações de fiscalização, 
conforme a teoria de Lipsky, e passaram a esquemas mais complexos através de 
ações em grupos com alguma organização. Não significa, no entanto, que as formas 
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de corrupção de nível de rua deixaram de existir, mas que as novas leis retratam um 
novo agir, agora mais organizado, estruturado e com novos atores. 

 

Palavras-Chave: Corrupção. Burocratas de nível de rua. Normas brasileiras. 
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A NEGLIGÊNCIA ESTRATÉGICA DA DÍVIDA HISTÓRICA COM OS POVOS 

TRADICIONAIS: A (NÃO) DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 

Joel Dutka74 

Carolina Dubena Nagorski75 

 

RESUMO 
INTRODUÇÃO: Este trabalho aborda as disputas e dificuldades na demarcação das 
terras indígenas no Brasil. A partir da discussão levada ao Supremo Tribunal Federal 
sobre o marco temporal da demarcação de terras indígenas, é possível observar o 
conflito entre o direito dos povos tradicionais à terra e o interesse comercial de 
grupos de pressão vinculados aos ruralistas. Pela tese apresentada ao Tribunal 
Constitucional, os indígenas podem reivindicar somente terras ocupadas por eles 
antes da promulgação da Constituição de 1988, o que implica no risco de expulsão 
dos grupos que não comprovarem sua ocupação antes de 1988. De forma geral, a 
definição do marco temporal pode ampliar ou restringir o direito dos povos indígenas 
à terra, que se supõe fundamental para a preservação e desenvolvimento de sua 
cultura, sobretudo relacionada à aspectos tradicionais de subsistência. Diversas 
entidades, de lados opostos, já manifestaram interesse em participar do julgamento, 
o que já demonstra os diversos interesses em jogo. A análise, em apertada síntese, 
recai sobre a ponderação entre o direito fundamental de existência digna dos povos 
tradicionais indígenas e o também direito fundamental à segurança jurídica sobre a 
propriedade dos ruralistas. OBJETIVOS: analisar os discursos para compreensão 
do conflito entre o direito à terra dos povos indígenas e os interesses ruralistas; 
pesquisar os meios empregados na demarcação das terras indígenas e suas 
modificações ao longo das últimas décadas; desenvolver o senso crítico sobre a 
importância da manutenção da identidade cultural dos povos tradicionais. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa ocorreu a partir de livros, artigos e recursos 
judiciais, favoráveis e contrários ao marco temporal. A metodologia do trabalho é 
qualitativa, com abordagem dedutiva, e as principais ferramentas metodológicas 
foram a pesquisa bibliográfica, a análise de documentos e a análise de discurso. 
RESULTADOS: a análise do material pesquisado sugere o embate ideológico entre 
preservação cultural através da manutenção dos recursos necessários aos povos 
tradicionais e os interesses econômicos dos ruralistas com o agronegócio. 
CONCLUSÕES: O marco temporal de demarcação das terras indígenas em 
discussão no Supremo Tribunal Federal representa o conflito histórico entre a 
agenda progressista e o liberalismo econômico defendido por governos mais à 
direita. Sob o ponto de vista dos direitos fundamentais, tanto o direito à propriedade 
defendida pelos ruralistas como o direito à terra reivindicado pelos indígenas são 
direitos previstos na atual Constituição, mas o que se percebe nos debates é a 
negligência estratégica da dívida histórica com os povos tradicionais. 
 

Palavras-Chave: Terras indígenas. Marco temporal. Ruralistas. 
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PREVALÊNCIA DA AMBLIOPIA REFRATIVA NA CLÍNICA UNIVERSITÁRIA DE 

SAÚDE VISUAL DA UNIVERSIDADE DE CONTESTADO UnC, DESDE O ANO 

2004 ATÉ 2019 
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Viviane Fujita 78 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A ambliopia é uma síndrome com distúrbio cortical no sistema 
nervoso central, que afeta o sistema visual, para toda a vida se não é tratada. Em 
indivíduos com ambliopia as alterações corticais anômalas ocorrem como 
consequência direta da competição entre as vias aferentes do olho direito (OD) e do 
olho esquerdo (OE). Há uma perda de binocularidade cortical e uma mudança na 
dominância ocular cortical do olho afetado, essa suscetibilidade ao desenvolvimento 
de privação de formação das colunas de dominância ocular começa no nascimento 
A prevalência da ambliopia é bem documentada no mundo a traves do tempo,  
encontrando-se poucas literaturas atualizadas e relevantes do tópico em Brasil 
OBJETIVOS: Analisar a prevalência da ambliopia refrativa diagnosticada na Clínica 
Universitária de Saúde Visual (CUSV) da Universidade do Contestado UNC, de 
Canoinhas - SC dos anos de 2004 a 2019; e como objetivos específicos: 
Correlacionar o defeito ambliopizante para as diferentes ametropias assim com seu 
valor. Relacionar a acuidade visual (AV) em visão de longe e perto (VL/VP) da 
ambliopia. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal retrospectivo de históricos 
clínicos de optometria funcional e ortóptica na CUSV, dos anos 2004 a 2019, em um 
universo 22.467 históricos clínicos. A amostra de amblíopes refrativos, foi dividida 
em Ambliopia Anisometrópica Monocular, Bilateral e Isometrópica, (AAM, AAB, AI). 
Variáveis: gênero, idade em que a ambliopia foi diagnosticada, acuidade visual (AV) 
em visão de longe e perto (VL/VP); defeito e grau da ametropia ambliopizante. Os 
dados foram analisados descritivamente. O trabalho foi enviado e aceito pelo comitê 
de ética. Foi assinado um Termo de Compromisso pela responsável da CUSV para 
utilização de dados. Foi utilizado para a análise da amostra a estatística descritiva. 
RESULTADOS: A prevalência da ambliopia refrativa foi de 0,62%, a AAM foi 
predominante (0,46%). AAM apresentou maior relevância em mulheres (39,57%). A 
idade de diagnóstico foi de 7 a 9 anos entre todos os tipos de ambliopias. A 
hipermetropia predominou como fator ambliopizante na AAM (43,20%), sendo 
dentro das ametropias a que apresentou o menor grau 2,27 (DP 1,94). A média da 
AV VL OD 0,58 (DP 0,43) e OE 0,36 (DP 0,18) e VP: OD1,13 (DP 0,66) e OE: 1,25 
(DP 0,54) foi pior para AAB. CONCLUSÕES: A prevalência de ambliopia refrativa na 
amostra foi semelhante com a relacionada na literatura. 
 
Palavras-Chave: Ambliopia refrativa. Prevalência da Ambliopia. 
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DESCRIÇÃO COMPORTAMENTAL DE ZEBRA (EQUUS QUAGGA BURCHELL) 

EM UM ZOOLÓGICO DE SANTA CATARINA 
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Elisete Ana Barp81 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Zebra (Equus quagga burchellii) tem ocorrência na Botsuana, 
Namíbia e África do Sul, alimentam-se principalmente de gramíneas, medem 2,40m 
de comprimento e podem chegara a 1,35m de altura e pesar cerca de 300 kg. Esta 
espécie apresenta expectativa de vida de 20 anos. As zebras são caracterizadas por 
apresentarem listras, que servem de camuflagem, o que provoca uma ilusão de óptica 
aos predadores. A reprodução ocorre o ano todo e a gestação dura 12 meses, 
nascendo apenas um filhote, que pode pesar 30kg e ficam sob cuidado da mãe 
durante um ano (DINERSTEIN, 2021). OBJETIVO: Quantificar os atos 
comportamentais de um macho de E. burchell no zoológico de Pomerode/SC. 
MATERIAIS E MÉTODOS: As observações dos atos comportamentais de E. quagga 
burchell foram realizadas no dia 28/09/2021 no Zoológico de Pomerode, localizado 
em Pomerode - Santa Catarina. O animal estava em um recinto de aproximadamente 
353m2, o qual era composto por um abrigo, dois tanques de água e um alimentador. 
Para a quantificação do repertório comportamental utilizou-se o método ad libitum, por 
um período de 2 horas contínuas, das 13h às 15h. Os atos comportamentais 
previamente observados foram. Andar, se alimentar, beber água, vocalizar, empurrar 
a porta do abrigo, entrar no abrigo, interação com a fêmea e parado em alerta. 
RESULTADOS: Durante as duas horas de observação, a atividade mais 
desempenhada pelo macho foi a de caminhar, realizando a atividade 12 vezes, 
totalizando 30,7% do total de atividades realizadas, em sequência, o macho vocalizou, 
5 vezes, totalizando 12,82%, ficando parado em alerta por 12,82% das vezes e 
empurrou a porta do recinto 12,82% do total de comportamentos. Durante o período 
de observação o macho alimentou-se 4 vezes, dando uma quantidade de 10,26%. As 
atividades menos frequentes que o animal realizou foi a interação com a fêmea, que 
ocorreu três vezes, ou seja, um percentual de 7,6% e por fim, a de entrar no abrigo, 
foi a menos realizada, pois ocorreu apenas duas vezes, totalizando em 5,1%. Os atos 
comportamentais observados no estudo, são de extrema importância para o melhor 
conhecimento da espécie E. burchell, seu manejo e bem estar animal. 
 
Palavras-Chave: Ad bilidum. Comportamento Animal. Zebra. 
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PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 

NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID -19 

 

Bruna Daniele Gondacki de Souza 82 

Ivan José Grossl83 

Jessica Momolli84 

Mateus Liebl Velho85 

Maristela Povaluk86 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Atividade física significa estar fisicamente ativo até o ponto de haver 
um aumento significativo no dispêndio de energia durante o trabalho, nas atividades 
sistemáticas da vida diária, ou por ocasião do lazer. Inversamente, é um subtipo da 
atividade física, realizada habitualmente durante os períodos de lazer e com a 
intenção de aprimorar aptidão física do indivíduo. (FOSS; KETEYIAN, 2000). É 
importante ressaltar que as atividades de aquecimento são necessárias para 
preparar o corpo para a atividade física vigorosa, pois aumentam o desempenho e 
diminuem o risco de lesão muscular (FERREIRA; SANTOS, 2009). OBJETIVOS: 
Verificar quais são os fatores que propiciam o bom desempenho na atividade física. 
Constatar quais são os fatores que prejudicam o desempenho na atividade física.  
Constatar os benefícios da prática da atividade física para o indivíduo.  Verificar o 
perfil das pessoas que praticam atividade física. MATERIAIS E MÉTODOS:  
Pesquisa bibliográfica em artigos científicos sobre a temática evidenciada. Pesquisa 
de campo por meio do google formulário, para profissionais de educação física que 
atuam em academia e alunos das respectivas academias de Piên, Rio Negrinho e 
Mafra.  RESULTADOS: Constatou-se na pesquisa de campo que os benefícios da 
atividade física para a amostragem são a melhoria da disposição; humor; stress; 
qualidade de vida; controle da pressão arterial; melhoramento da fase na fase 
menstrual. Evidenciou-se que os objetivos da prática da atividade física são: mais 
resistência; perca de peso; saúde; estética e recomendação médica. Evidenciou-se 
que 60% da amostragem prática atividade física a mais de um ano, a partir do início 
da pandemia. Sendo que 75% são do sexo feminino e 25% masculino e a faixa 
etária predominante é 66% mais de vinte anos. CONCLUSÕES: Constatou-se com 
relação a atividade física, 68% praticam a musculação, 18% aeróbica;6,3% 
hidroginástica, sendo 82% tem o habito de efetuar alongamento antes e depois da 
atividade física. É importante destacar que 100% dos profissionais atuam a mais de 
dois anos nas academias e como procedimento para iniciar a atividade física é 
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solicitado o teste de anamnese e avaliação física. Sendo que os fatores que 
propiciam o bom desempenho na atividade física são o condicionamento físico, 
aptidão física, dieta alimentar, motivação. Assim sendo a atividade física é de 
extrema importância para a melhoria da qualidade de vida da população e teve um 
aumento significativo pela prática da atividade física no contexto da pandemia. 

 

Palavras-Chave:  Saúde. Fisiologia do exercício. Atividade física.  
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IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO COMO LÍDER DA EQUIPE 

 

Laiz Ferraz da Silva87 

Fernanda Vandresen88 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Seguindo a lei do Exercício Profissional da Enfermagem, dentre 
muitas atribuições do enfermeiro é ele quem fica responsável por administrar e 
gerenciar os serviços da enfermagem, de forma que essa equipe preste serviços de 
qualidade aos usuários (COFEN, 1986). Com isso as mudanças no mundo do 
trabalho estão reformulando o modelo assistencial como no caso o setor de saúde, e 
isso requer novos saberes necessários, mobilização de competências para o 
enfermeiro, o que exige dele conhecimentos, habilidades e atitudes (BERNARDINO; 
FELLI; PERES, 2010). Além de saberes científicos o enfermeiro precisa ter 
competências em gestão de conflitos, prática considerada inerente ao processo de 
trabalho do enfermeiro. O conflito sempre esteve presente onde há relações 
humanas originados por vários interesses, valores, experiências, necessidades e 
expectativas, bem como diferentes formas de agir e pensar, podendo apresentar-se 
de caráter destrutivo ou construtivo (FRANQUE, 2006). OBJETIVO: Descrever a 
importância do enfermeiro como líder em uma equipe. MATERIAL E MÉTODOS: 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza básica e descritiva. 
RESULTADOS: Antes de qualquer decisão de gerenciamento de conflito é 
necessário a investigação dos fatos ocorridos, ser assertivo na comunicação do fato 
ocorrido e procurar soluções junto aos envolvidos (NETO, 2005). Ainda, o líder ao 
gerenciar um conflito é preciso estar isento de atitudes e preferências que 
demonstre vantagens pessoais sobre um dos indivíduos.  As situações conflituosas 
devem ser uma oportunidade para crescimento da equipe através do conhecimento, 
aprendizagem e estratégia para resolução de problemas a partir da situação em que 
houve o conflito (BORGES, 2016). Ao falar de gestão de conflitos é inevitável 
destacar a importância do líder na equipe em meio a conflitos. O foco não deve ser 
apenas como o líder age, mas como ele faz. Estamos em constante conexão um 
com outro, para tanto, o emocional de um líder é fundamental sendo uma 
característica importante de liderança. O líder de um grupo desde os primórdios tem 
sido a referência para a busca de segurança, clareza diante de incertezas ou 
quando há trabalho a ser feito. Sendo assim o que destaca a liderança é “dar 
direção positiva as emoções coletivas e dissipar a névoa criada por emoções 
tóxicas” (GOLEMAM et al, 2018, p.19). Nesse sentido o líder de uma equipe tem o 
papel de dar sentido as ações desenvolvidas e ser dissipador de promover uma 
mudança cultural em sua equipe (VENDEMIATTI et al., 2010). CONCLUSÕES: 
Liderar requer do enfermeiro muitas habilidades desde emocionais e profissionais 
para que as condutas na condução da equipe sejam assertivas, contribuindo para 
mudança organizacional e cultural do ambiente de trabalho. O sentido de liderança 
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pode ser desafiador para muitos, mas é algo que quando bem executada enriquece 
muito a profissão da Enfermagem.  

 

Palavras-Chave: Líder. Enfermeiro. Gestão de pessoas. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

 

Aline Stoeberl89 

Fernanda Vandresen90 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A infecção hospitalar também é conhecida como Infecção 
Relacionada a Assistência à Saúde (IRAS). Segundo a Portaria nº 2.616 de 12 de 
maio de 1998, é aquela adquirida após a internação do paciente e pode se 
manifestar durante ou após o internamento, desde que esteja relacionada com os 
procedimentos hospitalares (BRASIL, 1998). Neste sentido, o enfermeiro 
desempenha um importante papel no desenvolvimento de ações que visam 
minimizar estes índices. OBJETIVO: Apontar a importância do enfermeiro no 
controle de infecção hospitalar.  MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
bibliográfico, de natureza básica com abordagem qualitativa. RESULTADOS: As 
infecções relacionadas a assistência é um problema que assombra há muito tempo 
as instituições hospitalares, pois elas são uma das principais causas de morbidade e 
mortalidade, atingindo diretamente a segurança do paciente. Estudos revelam que 
3% a 15% dos pacientes desenvolvem algum tipo de infecção, ocasionando uma 
internação prolongada e danos mais graves a saúde (TELES et al., 2020). Para 
controlar este problema, a partir da Portaria 2.616/98 torna-se obrigatória a 
existência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sendo que um 
dos membros executores deverá ser preferencialmente o enfermeiro. O enfermeiro 
tem um papel importante frente às ações no controle das infecções, tendo em vista 
as suas habilidades em organização do trabalho em equipe e o desenvolvimento de 
um cuidado pautado em conhecimento ético e técnico-científico. O enfermeiro da 
CCIH além da responsabilidade de realizar o levantamento e investigação de 
vigilância epidemiológica, a investigação de surtos, determinar rotinas no 
desempenho das práticas assistenciais, elaborar e atualizar os procedimentos 
operacionais padrão (POP), supervisionar os serviços de limpeza e coleta, tem a 
função de oferecer a educação continuada, a fim de conscientizar a equipe a aderir 
as ações preventivas no controle de infecção e prevenção a acidentes no trabalho. 
Outro papel importante do enfermeiro é a investigação através da busca ativa, haja 
vista que com os dados obtidos é possível reunir e analisar as informações, 
verificando se as ações desenvolvidas estão sendo resolutivas no controle das 
infecções (OLIVEIRA et al., 2021). As atividades dos enfermeiros na CCIH são de 
notável importância, pois têm a responsabilidade em suas ações em atentar não 
apenas ao paciente, mas também aos demais profissionais de outras áreas tendo 
que analisar as ações exercidas por estes (FERREIRA, 2021). CONCLUSÕES: 
Mediante o exposto, fica nítida a importância do enfermeiro frente a Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar, pois é o enfermeiro e a equipe de enfermagem que 
possuem contato direto com o paciente na maior parte do tempo. Pode-se 
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considerar que uma das ações mais importantes do enfermeiro na prevenção de 
infecções, seja a educação continuada, pois é através dela que o profissional 
conseguirá compreender a importância dessas ações, sendo um aliado na redução 
destas taxas.  

 

Palavras-Chave: Infecção Hospitalar. Enfermeiro. Vigilância em saúde. 
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SENTIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE À ASSISTÊNCIA DE 

PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

Fernanda Vandresen91 

Letícia Marinheski Girardi92 

Rafael de Oliveira Ellwanger Pinotti93 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Mesmo em tempos atuais a oncologia ainda é uma área mal 
compreendida pela sociedade e quando se trata de uma inclusão puramente 
pediátrica, mesmo com toda formação profissional, ainda não nos encontramos 
preparados para lidar com o câncer pediátrico. O cuidado profissional nessa área vai 
muito além dos cuidados físicos ao paciente, inclui também aspectos psicológicos e 
quase que concomitante a isso a saúde mental do profissional que presta a 
assistência. Muitos profissionais dessa área relatam que ao se depararem com 
essas situações têm de lidar com a impossibilidade de cura e iminência a morte, 
gerando sentimentos de desamparo, frustração e insegurança, pois desde a 
graduação não são preparados para lidar com o processo de doença terminal 
(GUIMARÃES et al., 2017). OBJETIVO: Identificar os sentimentos dos profissionais 
diante dos cuidados paliativos. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, qualitativa e de campo. A pesquisa contou como instrumento para coleta 
de dados o método de entrevista semiestruturada. Foi desenvolvida de forma online, 
com profissionais de saúde, teve como universo a equipe multiprofissional, que atua 
na área hospitalar, em cuidados paliativos em oncologia pediátrica, em hospitais da 
região sul do Brasil. Trata-se de uma amostragem não probabilística, com 
participação por conveniência. Fizeram parte da amostra 41 profissionais. Esta 
pesquisa obedeceu aos critérios da Resolução 466/12 do Ministério da Saúde (MS), 
e só iniciou após a aprovação do CEP/UnC mediante o parecer consubstanciado nº 
4667777. RESULTADOS: Os sentimentos são uma das características mais 
presentes no meio dos cuidados em oncologia e ao mesmo tempo as mais ausentes 
durante as pesquisas relacionadas a essa temática. Em análise ao estudo, os 
sentimentos que obtiveram maior menção pelos participantes foram os de “Lições de 
vida e fortalecimento pessoal e profissional” e o “Sentimento de dever cumprido” que 
corresponde a 66,67% e 61,11% das opções assinaladas respectivamente. Entre as 
pesquisas realizadas acerca desses sentimentos, não se evidencia os acima 
citados, desta forma, o presente estudo reforça a necessidade de novas pesquisas 
direcionadas ao tema oncologia pediátrica visto que esse está em constante 
dinamização e evolução. Por outro lado, outros pesquisadores como Pereira et al. 
(2015) observaram a falta de estudos quantificando e qualificando essa temática. 
Em termos gerais essas temáticas dos sentimentos dos profissionais durante os 
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cuidados paliativos se encontram de maneira escassa nos artigos de pesquisa 
relacionados. CONCLUSÕES: O objetivo da pesquisa foi alcançado, pois foi 
possível reconhecer os sentimentos dos profissionais e sobre eles ficou evidenciado 
com maior frequência pelos respondentes que ofertar cuidados paliativos traz aos 
profissionais lições de vida e fortalecimento pessoal e profissional promovendo uma 
temática nova aos sentimentos observados anteriormente nas pesquisas, também o 
sentimento de dever cumprido e de aprendizagem para humanização na assistência 
prestada. Oportunizando com esses novos achados, futuras pesquisas que visem as 
novas formas de pensamentos e sentimentos expressados pelos profissionais de 
oncopediatria. 

 

Palavras-Chave: Cuidados Paliativos. Oncologia pediátrica. Sentimentos 

profissionais. 
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ATIVIDADE PROFISSIONAL: O IMPACTO DO PROCESSO LABORAL NA 

QUALIDADE DE VIDA DOS POLICIAIS CIVIS 

 

Caroline Martins de Moraes94 

Igor Alan Greim95 

Fernanda Vandresen96 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Na profissão policial os agentes estão habituados a se deparar com 
situações perigosas, imprevisíveis, que geram ansiedade, por se tratar de um 
serviço em que há interação a favor e com pessoas. Diante do risco iminente, pode 
se tornar um resquício importante no desenvolvimento do estresse, mesmo cada 
profissional sendo observado de forma individual e singular, é possível identificar 
que as circunstâncias cotidianas em que esses agentes estão inseridos podem ser 
fatores agravantes por sua exposição constante. OBJETIVO: O estudo visou 
identificar quais os impactos do processo laboral na qualidade de vida dos policiais 
civis atuantes no município de Mafra. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma 
pesquisa de campo exploratória e descritiva com abordagem qualiquantitativa. 
Realizada na 09ª- Delegacia Regional de Polícia Civil do município de Mafra. O 
universo é constituído por 34 Policiais, sendo a amostra composta por 23. A coleta 
de dados contou com a aplicação de um questionário adaptado da ferramenta 
QWLQ-78, semiestruturado. A aplicação se deu de forma online por meio do Google 
Forms. Também foi aplicado um roteiro para coleta de informações com o delegado 
ou responsável pela coordenação dos agentes em cada delegacia. Esta pesquisa 
obedeceu aos critérios da Resolução 466/12 do Ministério da Saúde (MS), e iniciou 
após a aprovação do CEP/UnC mediante o parecer consubstanciado nº 4667776. 
RESULTADOS: No município de pesquisa atuam 34 policiais. A amostra do estudo 
é de 23 policiais civis, sendo 15 (65,2%) homens, entre todos os pesquisados a 
idade mediana foi de 46 a 55 anos. A mediana para o tempo de trabalho na polícia 
civil foi de 19 anos. Sobre a oferta de apoio psicológico aos policiais em âmbito 
municipal não é ofertado, porém em âmbito regional foram citadas a Diretoria da 
Polícia do Interior (DPOI) e Coordenadoria de Saúde Ocupacional (CSO) como 
prestadores desse apoio. A ferramenta aplicada para os agentes da polícia foi 
subdividida em quadro domínios são eles: domínio Físico e de Saúde, Psicológico, 
Pessoal e Profissional. De acordo com os achados desta pesquisa, observa-se que 
a QVT dos policiais civis atuantes no município, avaliados pelo instrumento QWLQ-
bref, apresentou o escore médio de 64,09% que representa uma posição de 
satisfação. Todos os domínios encontram-se na faixa satisfatória da escala (55 a 
77,5). Mesmo estando em faixa satisfatória é importante reforçar que foi identificado 
no estudo que alguns têm problemas com o sono e este pode afetar muito a rotina 
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no trabalho. Outra questão apontada é a falta e qualidade dos treinamentos 
ofertados pela instituição, que conforme o estudo não se enquadram como 
satisfatório. CONCLUSÕES: Os resultados permitem compreender que a qualidade 
de vida e saúde mental dos policiais civis são consideradas satisfatórias. Dentre as 
possíveis atuações que a profissão fornece existem duas que adequam 
perfeitamente ao estudo sendo a atuação em saúde mental e em saúde do 
trabalhador. A enfermagem atua em prol das condições físicas, psicológicas e 
sociais de toda a população indiferente de classe social ou profissão em que 
operam.  

 

Palavras-Chave: Policiais Civis. Saúde Mental. Qualidade de Vida. Transtornos 

Mentais. 
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A INFLUÊNCIA DAS IMAGENS ARQUETÍPICAS FEMININAS NA FORMAÇÃO DA 

MULHER UNIVERSITÁRIA CONTEMPORÂNEA 

 

Larissa Zucco Iarrocheski97 

Fábio Ricardo Ledesma98 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Utiliza-se como base a psicologia analítica de Carl Gustav Jung no 
que se refere ao inconsciente coletivo, arquétipos e imagens arquetípicas, tendo 
como pressuposto a existência de mitos norteadores da realidade psíquica do 
indivíduo, seja ela em sua subjetividade e/ou em sua totalidade (JUNG, 2019). Os 
mitos surgiram da necessidade dos indivíduos de criar conceitos explicativos frente 
aos acontecimentos ao seu redor. Serve também como um aprendizado dinâmico da 
consciência e do inconsciente. Todos os seres humanos possuem um mito 
norteador que corrobora para sua individuação (DIAS, RANZI, 2018). OBJETIVOS: 
Identificar quais são as imagens arquetípicas femininas que exercem influência na 
formação da mulher universitária contemporânea; Realizar um mapeamento primário 
da prevalência da deusa nas mulheres que cursam ensino superior; Realizar um 
mapeamento secundário das deusas que exercem maior prevalência por cursos de 
graduação. MATERIAIS E MÉTODOS: A presente pesquisa é de natureza 
quantitativa, tendo como instrumento um questionário de estrutura fechada, retirado 
do livro: A deusa interior de Woolger e Woolger (2007). A amostra para a pesquisa 
foi calculada com base no número total de mulheres matriculadas na instituição de 
ensino superior (215), tendo como base os valores de 95% de confiabilidade e 5% 
de margem de erro, resultado em uma amostra total de 139 mulheres. O 
questionário será aplicado em mulheres universitárias da UNC, campus Canoinhas, 
devidamente matriculadas no semestre 2 de 2021, que voluntariamente optem por 
participar da pesquisa. Serão tabulados os valores dos rankings das deusas na 
psique de cada uma das mulheres participantes. Os resultados serão mensurados 
através do levantamento de dados. A pesquisa tem como objetivo ser uma pesquisa 
exploratória, a fim de que, dessa forma, se consiga vislumbrar uma maior 
compreensão acerca dos fenômenos que envolvem a influência da deusa na 
representação do feminino acadêmico. RESULTADOS: até a elaboração desse 
trabalho, a pesquisa apresenta resultados parciais, tendo em vista que está em fase 
final de aplicação, sendo a amostra atual composta de 119 mulheres participantes, 
sendo elas 37 do curso de Direito (deusa Afrodite com 35,1%), 7 de Administração 
(deusa Hera com 42,9%), 4 de Física (deusa Afrodite com 50,0%), 13 de Optometria 
(deusa Afrodite com 35,5%), 22 de psicologia (deusa Afrodite com 31,8%), 26 de 
Educação Especial (deusa Ártemis com 42,3%), e 7 de Medicina Veterinária (deusa 
Ártemis com 85,7%).CONCLUSÕES: com base nos resultados obtidos até o 
momento, observa-se que os mitos femininos se revelam de modo a ser analisado 
como um todo (nível universidade), como em particularidades (cursos de 
graduação), cada um evidenciando suas próprias caraterísticas. A nível universidade 
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campus Canoinhas, a deusa que se desatacou foi Ártemis com 33%, seguida de 
Afrodite com 30%, Atena com 12%, Deméter com 11% e por último, empatadas, 
Hera e Perséfone com 8%. Cabe ressaltar que uma das principais características de 
Ártemis é a independência, e, que, por mais cabida que fosse a aproximação de 
Atena ao campo acadêmico, ambas formam a díade da independência, sendo 
Ártemis dedicada a natureza e ao seu mundo introvertido, reservada. 

 

Palavras-Chave: deusas gregas; arquétipos; psicologia analítica; deusa interior. 
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A VIOLÊNCIA DE GÊNERO COMO CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A 

APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO NOS CRIMES DE 

HOMICÍDIO CONTRA MULHER99 

 

Thalia Sott100 

Jilia Diane Martins101 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: No transcorrer do artigo, as condições quanto a aplicabilidade da 
qualificadora do feminicídio foram discorridas, objetivando-se elucidar os fatores que 
impelem a qualificação em homicídios executados contra mulheres, por questões de 
gênero. A problemática do feito, foi evidenciar as especificidades da terminologia 
“feminicídio”, expondo as condições que carecem estar contidas, para que a conduta 
delituosa seja apenada mais gravemente. O assunto em pauta, incide deste os 
primórdios na sociedade, não obstante, é um tópico que demanda ser analisado, 
todavia com maior visibilidade, seria um empecilho, em desfavor dos homicídios 
exercidos contra as mulheres. OBJETIVOS: Esclarecer as condições necessárias, 
para a aplicação da qualificadora nos crimes de homicídio contra a mulher, tornou-se 
o enfoque basilar da pesquisa MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi realizado a 
partir do método de pesquisa qualitativo, através de obras doutrinárias e de outros 
artigos pesquisados. A cada etapa de pesquisa, empreendeu-se o método de 
abordagem, preliminarmente houve o embasamento do conteúdo, com questões 
fundamentais como o apontamento do homicídio simples, privilegiado, qualificado, 
visando o aprofundamento da qualificadora do feminicídio, como tema central. 
RESULTADOS: Cabe ressaltar que através do presente, inúmeros dados foram 
obtidos, como o surgimento, a definição, as condições indispensáveis, para que 
ocorra a incidência do tipo qualificado em questões de violência de gênero. 
CONCLUSÕES: Como resultado, sobreveio que a qualificação do feminicídio, 
engloba diferentes particularidades, que se não contidas no momento da ação 
delituosa não incidem qualificação do homicídio. A violência contra a mulher, por 
razões do gênero feminino, se configura como qualificada, se a violência doméstica 
e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, estiverem inclusas 
ao cenário delituoso. 

 

Palavras-Chave: Qualificadora. Feminicídio. Gênero. Violência. 
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LIDERANÇA: A INFLUÊNCIA DO ENFERMEIRO NA GESTÃO DE EQUIPE 

 

Erick Douglas Weber da Maia102 

Fernanda Vandresen103 

Julia Amanda da Fonseca Fernandes104 

Lucas Custódio de Oliveira105 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Desenvolver uma pesquisa voltada as abordagens do tema 
liderança e gestão de equipe especificamente no campo da enfermagem sugere aos 
pesquisadores grandes incitações por sua ampla complexidade. Ao enfermeiro 
compete englobar conhecimentos voltados ao atendimento do ser humano, nas 
abrangências da prevenção de doenças, promoção, recuperação e reabilitação da 
saúde, além de construir um processo de trabalho para que sua equipe alcance 
objetivos comuns. Este estudo foi motivado pela preocupação dos pesquisadores 
sobre a necessidade de mudanças na percepção dos enfermeiros quanto ao seu 
papel de líderes de equipes. OBJETIVO: A pesquisa tem como objetivo geral 
evidenciar a influência do enfermeiro na gestão de equipe no ambiente hospitalar. 
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem 
qualitativa de natureza básica e explicativa. Foi desenvolvida em um hospital 
regional do planalto norte catarinense, contendo a amostra 23 enfermeiros. A coleta 
de dados foi realizada mediante entrevista, com roteiro semiestruturado. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Contestado 
mediante parecer consubstanciado nº 4.661.400, e obedeceu aos critérios da 
Resolução 466/12 do Ministério da Saúde. RESULTADOS: Os enfermeiros são 
referência para seus liderados e tem influência no trabalho desenvolvido, porém, 
muitas vezes, trabalham em condições instáveis que podem colocar em risco as 
decisões nas suas condutas, nas habilidades e competências a serem 
desenvolvidas por sua equipe refletindo diretamente no seu processo de liderança; 
esses fatores implicam indiretamente na saúde dos pacientes que estão sob os 
cuidados destes profissionais podendo trazer prejuízos a produtividade, a eficiência, 
tornando muitas vezes o cuidado conflituoso. Sobre estimular a prática do feedback 
com a equipe 47,82% (11) afirmam que sempre, 34,78% (08) respondem que quase 
sempre, 13,04% (03) dizem que nem sempre e apenas 4,37% (01) refere que 
raramente pratica o feedback com a equipe. A prática do feedback com a equipe de 
enfermagem é utilizada como instrumento de avaliação formativa e possui as 
ferramentas necessárias para garantir uma avaliação adequada quando bem 
utilizada (MONTES; RODRIGUES; AZEVEDO, 2019; FREIRE et al., 2019). Quanto a 
estimular a equipe a trabalhar independente de supervisão 65,21% (15) afirmam que 
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sempre, 17,39% (04) respondem que quase sempre, 13,04% (03) dizem que nem 
sempre e apenas 4,37% (01) refere que raramente estimula a equipe a trabalhar 
independentemente de supervisão. Segundo seu conhecimento sobre as 
ferramentas de gestão de pessoas e liderança durante a formação acadêmica sendo 
que 30,43% (07) respondem que sempre, 8,64% (02) afirmam que quase sempre, 
enquanto 30,43% (07) afirmam que nem sempre e outros 30,43% (07) dizem que 
raramente foi abordado esse assunto. CONCLUSÕES: Considerar pesquisas 
voltadas a liderança e gestão de equipe faz com que esse campo se torne ainda 
mais amplo de produção científica visto que as organizações de saúde estão 
incentivando um modelo de trabalho mais flexível, voltados a equipe e constituindo 
grupos semiautônomos tornando indispensável o papel do enfermeiro. 

 

Palavras-Chave: Liderança. Enfermagem. Gestão Hospitalar. Gestão de Pessoal 

em Saúde. 
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OS QUILOMBOS E A POSIÇÃO IDEOLÓGICA DOS GOVERNOS FEDERAIS: 

DÍVIDA HISTÓRICA E DIFICULDADES NO RECONHECIMENTO 

 

Joel Dutka106 

Bianca Laissa de Lima Dolla107 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho apresenta uma análise da demarcação de terras 
quilombolas na perspectiva político-ideológica. A partir da comparação entre os 
governos federais desde 1995, é possível observar variações e atual queda no 
reconhecimento desses territórios. Os quilombolas formam um grupo étnico-racial 
integrado por descendentes de escravos fugitivos do regime de escravidão que 
vivem em quilombos. Conforme dados coletados da Fundação Cultural Palmares, 
foram reconhecidas até hoje 3.475 comunidades. Esses indivíduos, a partir da 
construção de novas comunidades em determinadas regiões, possuem identidade 
própria, que integra sua cultura peculiar e mantém a coesão do grupo. É nesse 
sentido que surge a necessidade de delimitação e reconhecimento dos quilombos, 
com o fim de preservação desses grupos étnico-raciais escravizados que 
conseguiram fugir do regime opressor da escravidão. OBJETIVOS: identificar o 
número de quilombos reconhecidos pelos governos federais a partir de 1995; 
pesquisar em acervos históricos dados relacionados a formação identitária e cultural 
dos quilombolas; cotejar os dados sobre o reconhecimento dos quilombos com a 
agenda política e orientação ideológica dos respectivos governos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa ocorreu a partir de livros, artigos e dados coletados nas 
páginas eletrônicas da Fundação Cultural Palmares, do INCRA e do Governo 
Federal. A metodologia do trabalho é predominantemente qualitativa, com 
abordagem dedutiva, e as principais ferramentas metodológicas foram a pesquisa 
bibliográfica, a análise de documentos e a análise de discurso. RESULTADOS: Os 
quilombolas, apesar de remanescentes de escravos fugitivos fundadores da cultura 
nacional, encontram dificuldades no reconhecimento de território próprio, sendo esse 
número variável nos diferentes governos desde o ano de 1995. Constatou-se que o 
governo em exercício até o momento reconheceu apenas 12 desses territórios, 
contra 91 no governo Dilma (2011-2016); 75 no governo Lula (2003-2011); 47 no 
governo Temer (2016-2019); e 35 no governo FHC (1995-2002). CONCLUSÕES: 
Apesar da importância do reconhecimento dos territórios para os quilombolas, 
concluiu-se que os governos que adotaram políticas de inclusão mais posicionadas 
à esquerda reconheceram mais quilombos, enquanto o atual governo, com política 
menos inclusiva comprovada por discursos racistas, tende a reconhecer menos. 
 

Palavras-Chave: Quilombos. Reconhecimento. Posição ideológica. Inclusão. 
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LAICIDADE À BRASILEIRA: AS CONTRADIÇÕES NAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

Joel Dutka108 

Ketllyn Kawane Rauen109 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: este trabalho apresenta uma pesquisa sobre as interpretações 
judiciais da laicidade nas demandas judiciais que tratam da colisão entre valores 
religiosos e princípios republicanos. A laicidade, entendida como neutralidade do 
Estado em relação as denominações religiosas, é a própria afirmação da liberdade 
de crença, uma vez que o acesso aos direitos fundamentais não está condicionado à 
filiação a determinada religião. Um Estado laico é um estado livre de interferências 
confessionais. O sistema jurídico brasileiro assegura a laicidade em nível 
constitucional desde 1891 e as normas infraconstitucionais reafirmam a liberdade 
religiosa como direito fundamental. Se por um lado, há previsão de mecanismos 
para assegurar tanto a liberdade religiosa quanto a laicidade do Estado, por outro, a 
jurisprudência não é pacífica em suas decisões, o que gera insegurança jurídica 
sobre o tema. A hipótese inicial é de que a esfera pública ainda é influenciada por 
preceitos religiosos, apesar da previsão normativa de laicidade. OBJETIVOS: 
pesquisar sobre o conceito de laicidade e seu desenvolvimento na história política 
brasileira; compreender a importância do distanciamento entre crenças religiosas e 
as decisões políticas; identificar argumentos e contradições nas decisões judiciais 
que tratam do assunto. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa ocorreu a partir de 
livros, artigos e julgados do Supremo Tribunal Federal, em que a laicidade serviu 
como pano de fundo da discussão. A metodologia do trabalho é qualitativa, com 
abordagem dedutiva, e as principais ferramentas metodológicas foram a pesquisa 
bibliográfica, a análise de documentos e a análise de discurso. RESULTADOS: os 
resultados confirmaram a hipótese inicial, sendo que, em diversas decisões judiciais 
que examinam o conflito entre crenças religiosas e decisões políticas, há tendência 
no reconhecimento de religiões de matriz judaico-cristã como base cultural da 
formação do estado brasileiro. CONCLUSÕES: Apesar do esforço normativo para 
tornar o Estado neutro em relação a aspectos religiosos, o exame de algumas 
decisões judiciais sinaliza que a esfera pública ainda é influenciada pela esfera 
religiosa, sobretudo pelas religiões de matriz judaico-cristã. 

 

Palavras-Chave: Laicidade. Contradições. Decisões judiciais.  
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PREVENÇÃO ANIMAL: MEDIDAS PROFILÁTICAS PARA AMENIZAR A 

QUESTÃO DAS ZOONOSES NO MUNICÍPIO DE MAFRA - SC110 

 

Mariane Aparecida Semke111 

Maristela Povaluk112 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: As zoonoses são doenças infecciosas capazes de ser naturalmente 
transmitidas entre outros animais e seres humanos. Os agentes que desencadeiam 
essas afecções podem ser microorganismos diversos, como fungos, bactérias e 
vermes. Zoonoses são enfermidades transmitidas naturalmente dos animais ao 
homem (KIMURA,2002). Em conformidade com Ortiz e Leite (2011) algumas das 
zoonoses como a toxoplasmose e a leptospirose produzem efeitos graves na saúde 
humana; outras como a giardíase e o bicho geográfico geram efeitos mais leves. 
OBJETIVOS: Propor medidas para amenizar a questão das zoonoses e a proteção 
dos animais domésticos no município de Mafra-SC. Caracterizar as possíveis 
patologias que acometam os animais domésticos. Constatar as prováveis zoonoses 
que afetam os animais domésticos. Constatar a legislação vigente relacionada ao 
direito dos animais domésticos. Propor medidas para a preservação dos animais 
domésticos. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta pesquisa caracterizou-se como 
pesquisa bibliográfica, de campo no perímetro urbano de Mafra-SC, por meio de 
fichas de observação para verificação in loco dos animais domésticos. E 
instrumentos de coleta de dados pelo google formulário para aplicar com a 
amostragem, com relação ao conhecimento da legislação dos direitos dos animais 
domésticos e as zoonoses e conhecer a realidade quanto as zoonoses noS referidos 
bairros. Sendo um instrumento aplicado com três veterinários, no qual poderiam dar 
sugestões de medidas a serem tomadas para amenizar as zoonoses. 
RESULTADOS: Através dos dados obtidos constatou-se que 34% da amostragem 
não conhece a legislação quanto aos maus tratos animais. Quando questionados 
sobre o conhecimento de animais abandonados no bairro onde residem, 87,2% da 
amostragem salientou que tem animais abandonados, 2,8%afirmam que não tem 
animais abandonados no bairro onde residem, estes dados são preocupantes. 
Constatou-se que o Município possui um projeto para criação do centro de zoonoses 
na região, sendo de extrema relevância sua implementação. CONCLUSÕES: Ao 
término da pesquisa constatou-se que esta foi de extrema relevância para conhecer 
a realidade, propor medidas para amenizar a questão das zoonoses e a proteção 
dos animais domésticos no município de Mafra – SC, sendo que as patologias que 
acometam os animais domésticos são pediculoses, dermatoses e pulgas. A 
legislação vigente relacionada ao direito dos animais é clara quanto a maus tratos 
aos animais, a Lei de Crimes Ambientais, devidamente regulamentada pelo decreto 
3.179 em 21/09/1999, no Artigo 32, refere-se a aquele que praticar ato de abuso, 
mau trato, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos 
ou exóticos, pena de detenção de três meses a um ano e multa de R$ 500,00 a R$ 
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2.000,00.Para amenizar as zoonoses no município de Mafra é necessário que sejam 
postas em práticas medidas profiláticas. Com relação as medidas profiláticas que 
podem ser efetuadas na comunidade para amenizar a questão das zoonoses a 
amostragem salientou: adoção responsável; vacinação, castração, mais casas de 
abrigo, conscientização na hora da adoção dos animais. Considerando que a 
castração para cães e gatos traz inúmeros benefícios tais como: nutricional, 
hormonal e comportamental, melhorando a qualidade de vida dos animais e da 
comunidade. 

 

Palavras-Chave: Zoonoses. Medidas profiláticas. Cães e gatos. 
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SAÚDE PÚBLICA: A LIBERDADE INDIVIDUAL E A COMPULSORIEDADE DA 

VACINAÇÃO 

 

Alessandra Edwiges Boldt Treml113 

Jaciel Santos Karvat114 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Busca-se demonstrar cada âmbito de posicionamento frente ao 
tema, partindo da questão histórica, analisando o embasamento legal vigente no 
país e a análise de textos e doutrinas para se chegar aos reflexos da vacinação 
compulsória na sociedade. Permeia sob a ótica do Estado como prestador da saúde 
à população constituindo parte integrante da dignidade humana, versus à liberdade 
de escolha do indivíduo, que encontra amparo legal na Constituição Federal em seu 
artigo 5º, inciso III do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 
OBJETIVOS: discutir sobre a obrigatoriedade da vacinação em contraposição à 
liberdade de escolha do indivíduo e o impacto na proteção da saúde pública e na 
economia. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se dados bibliográficos, consulta em 
doutrinas pertinentes, periódicos, artigos científicos e revistas online. Foram feitas 
análises, contextualizações, comparações analíticas e dissertação das legislações 
pertinentes, dos aspectos históricos, das funções e responsabilidades do Estado 
assim como do indivíduo. RESULTADOS: A Ocorrência do acontecimento histórico 
que foi a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro em 1904, decorrente da lei de 
vacinação compulsória de todo cidadão, sob penalidades como exigência de 
comprovante de vacinação para obtenção de empregos, dentre outras, 
regulamentadas por projeto de lei. A função do Estado Democrático de direito que 
tem em sua constituição o dever de prestar saúde e assistência pública a todo 
cidadão; em contrapartida à prerrogativa fundamental dos direitos de personalidade, 
de liberdade religiosa e de livre manifestação do pensamento, caracterizando um 
conflito entre normas fundamentais. E por fim, a teoria absoluta e a teoria relativa 
relacionada à matéria. CONCLUSÕES: O Estado promove medidas preventivas e 
remediáveis, dentre elas a vacinação destaca-se como o melhor mecanismo. 
Portanto, possui o dever de ser o garantidor da saúde da sua população, e que esta 
detém o direito de receber daquele a prestação de serviços adequados. Neste 
ínterim a saúde coletiva deve ser vista com prioridade devido consequências que 
podem vir a fugir do controle, como o ocorrido na COVID-19 que é uma doença 
infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2. É salutar refletir sobre em qual limite o 
direito individual pode refletir sobre a vida de toda uma coletividade. 
Venturosamente, nos dias atuais não há mais espaço para a força física como forma 
de obrigatoriedade, sendo a conscientização sobre os avanços positivos da ciência 
imunizante ser o melhor caminho. 
 

Palavras-Chave: Vacinação Compulsória. Saúde Pública. Medidas Sanitárias. 

Pandemia. Obrigatoriedade. 
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AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, SOB A 

PERSPECTIVA DA LEI Nº 13.718/18: Reflexos das alterações à privacidade e 

liberdade constitucional das vítimas 
 

Alessandra Edwiges Boldt Treml115 

Jaciel Santos Karvat116 
 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Considera-se que o bem jurídico tutelado referente à dignidade 
sexual passou por grandes mudanças ao longo do tempo o que impactou 
diretamente no ordenamento jurídico brasileiro. Frente à assertiva, analisa-se de 
maneira crítica a provável relativização do direito fundamental da privacidade no 
momento de aplicabilidade do novo texto do artigo 225 do Código Penal e da 
conveniência dessa alteração principalmente em relação ao processo de 
retivimização da vítima frente ao transpasso para a condição de ação penal pública 
incondicionada. OBJETIVOS: Analisar a nova redação dos artigos 225 e art. 225-A 
do Código Penal dada pela Lei 13.718/2018. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Constituição Federal de 1988, Código de Processo Penal e Código Penal. 
Metodologia lógico dedutiva, análise da legislação pertinente e documental de 
caráter bibliográfico. RESUTADOS: Os crimes sexuais passaram por 
transformações sob o enfoque histórico-evolutivo, nesse diapasão, o Código Penal 
Brasileiro, que é de 1940, tipificava crimes sexuais como “crimes de costumes”, 
cujos enfoques no gênero feminino eram processados mediante ação penal privada. 
Com a transformação da sociedade foi necessária a alteração da legislação, 
passando-se a criminalizar, não os padrões sociais, mas as condutas que 
contraditam preceitos fundamentais. “In casu”, embora o legislador quisesse coibir a 
prática dos crimes contra a dignidade sexual, foi observado que o art. 225 e 225 - A 
do Código Penal reafirmou seu caráter punitivo, ao omitir a volição da vítima para 
que seja iniciada a ação penal. Pois a diferenciação da ação penal pública 
condicionada para a ação penal pública incondicionada é a proteção ao strepitus 
jiudicii, com intuito de evitar danos no campo íntimo da vítima. CONCLUSÕES: Não 
obstante o legislador brasileiro quisesse coibir a prática dos crimes contra a 
dignidade sexual, observou-se que o supra artigo do Código Penal afirmou sua 
característica punitivista. A nova redação ofende o direito fundamental da 
privacidade constante na Constituição Federal, por não existirem apenas os 
interesses significativos do Estado, mas também os interesses privados das vítimas, 
os quais deveriam prevalecer. Nessa toada, é imprescindível o reconhecimento do 
princípio da Dignidade da Pessoa Humana da vítima que teve direitos lesados no 
ordenamento jurídico, em detrimento a uma resposta jurídico-formal abstrata a 
sociedade. Sendo necessária uma sistemática processual empregue nas ações 
penais que considere a vontade da vítima de forma que não venha a fomentar a 
violação dos seus direitos.  
 

Palavras-Chave: Ação penal. Dignidade sexual. Vítima. 
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DANO MORAL IN RE IPSA PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO NAS 

RELAÇÕES CONSUMERISTAS 

 

Bruno Carlos Rodrigues Ranzani117 

Jaciel Santos Karvat118 

  

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Cada vez mais a tecnologia facilita os indivíduos na hora de realizar 
a compra de um produto de forma virtual. Ocorre que nem sempre essa relação é 
perfeccionalizada, com a devida entrega do bem. Na tentativa de tentar solucionar a 
questão, o comprador tenta contato com a empresa, seja pelo sítio eletrônico do 
próprio vendedor, ou também por outros meios possíveis, para se tentar solucionar a 
questão. Quando nenhum meio administrativo é eficaz, o consumidor se vê na 
necessidade de acionar o judiciário, para resolver uma simples compra de um 
produto. Nesse cenário, é possível a condenação por dano moral in re ipsa (nos 
próprios fatos). Ou seja, a própria situação em si enseja o dever de indenizar. 
OBJETIVOS: Verificar quando o dano moral in re ipsa fica realmente configurado 
pelo descumprimento do prazo ou não entrega do produto. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, com método hipotético 
dedutivo, qualitativo. RESULTADOS: É cediço que o mero descumprimento 
contratual não é ensejador do dever de reparação por indenização moral, 
entendimento este já pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, em 
alguns casos, o que se verifica não é apenas esse simples descumprimento 
contratual, mas sim uma sequência de condutas por parte da empresa vendedora, 
que trata o consumidor com total descaso. Com base em vários casos analisados na 
jurisprudência Estadual, como também na do Superior Tribunal de Justiça, verificou-
se um certo padrão que ocorre, para se caracterizar efetivamente o abalo moral, e o 
dever de reparação por indenização por dano moral. Ao não receber o produto no 
prazo estipulado, o consumidor tenta contato com a empresa diretamente pelo site 
desse vendedor, através de chat online. Ao não obter êxito, se tenta o contato 
telefônico, para uma possível conversa direta e solução para o caso. Ainda sem 
solução, temos o site online especializado em reclamações, o Reclame aqui. Não 
sendo possível, há também a plataforma consumidor.gov.br, criada pela Secretaria 
Nacional do Consumidor. Como última instância administrativa, temos o Procon. 
Aqui o consumidor, muitas vezes, perde dia(s) de trabalho, ou de fazer alguma outra 
atividade cotidiana, para tentar solucionar o problema. Nesse ponto, o comprador já 
tentou de várias formas, como acima exemplificadas, para tentar solucionar o caso, 
mas sem êxito. CONCLUSÕES: Com base na no estudo realizado, quando o 
problema não é resolvido, precisando a parte lesada acionar o judiciário, após vários 
dias perdidos na esfera administrativa, resta configurado o abalo moral, passível de 
indenização por danos morais, pois, o que ocorreu não foi apenas um mero 
descumprimento contratual, mas sim um grande descaso por parte do vendedor, 
necessitando o consumidor passar por várias etapas, tentando solucionar o caso, e 
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ainda assim não obtendo êxito, ocasionando um grande desconforto para esse 
comprador, e um grande cansaço psicológico, decorrente de uma simples compra 
que não teve seu prazo de entrega cumprido. 

 

Palavras-Chave: Relação consumerista. Não entrega do produto. Dano moral in re 
ipsa. 
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JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA NO DIREITO PENAL 

 

Bruno Carlos Rodrigues Ranzani119 

Jaciel Santos Karvat120 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Na vida em sociedade, quando surgem os conflitos de interesses 
entre as pessoas, pode surgir um terceiro que exerça a função de dirimente deste 
conflito, preservando a harmonia entre todos. Assim, o Estado chama a si a função e 
o poder de resolução desses litígios. Sem tal controle jurisdicional não se conceberia 
a convivência social, pois cada um dos integrantes da coletividade faria o que bem 
quisesse, invadindo e violando a esfera de liberdade do outro. OBJETIVOS: 
Demonstrar a importância do Poder Judiciário, que, dentre suas várias funções, tem 
como uma das principais, o controle social. MATERIAIS E MÉTODOS: pesquisa 
bibliográfica e documental, método de abordagem dedutivo e método de 
procedimento comparativo de pesquisa. RESULTADOS: A partir do momento em 
que o homem passou a conviver em sociedade, surgiu a necessidade de se 
estabelecer uma forma de controle, um sistema de coordenação e composição dos 
mais variados e antagônicos interesses que surgem da vida em comunidade, 
objetivando a solução dos conflitos desses interesses. Sem tal controle não se 
concebe a convivência social, pois cada um dos integrantes da coletividade faria o 
que bem quisesse, invadindo e violando a esfera de liberdade do outro. Seria o 
balbúrdia. A competência vem a ser a medida da jurisdição, distribuída entre os 
vários magistrados, que compõem organicamente o Poder Judiciário do Estado. É o 
poder que o juiz tem de exercer a jurisdição sobre determinado conflito de 
interesses, surgido entre o Estado e o indivíduo, pela execução de um crime ou 
contravenção penal. É a medida e o limite da jurisdição, dentro dos quais o órgão 
judicial poderá dizer o direito. A jurisdição é a função estatal exercida com 
exclusividade pelo Poder Judiciário, consistente na aplicação de normas da ordem 
jurídica a um caso concreto, com a consequente solução do litígio. É o poder de 
julgar um caso concreto, de acordo com o ordenamento jurídico, por meio do 
processo, até mesmo porque nessa seara é importante a noção do jus puniendi, o 
direito de punir aquele que transgrida as normas penais de um ordenamento jurídico, 
partindo da premissa que no processo penal o conflito existe sempre que uma 
pessoa viola a esfera jurídica de outrem, sendo que o bem juridicamente tutelado 
deve ser daqueles elencados pelo Direito Penal. CONCLUSÕES: Verificou-se a 
importância desses institutos, como um poder-dever do Estado, na realização da 
justiça, pelos órgãos especializados do ente público. É evidente que um juiz apenas 
não tem condições físicas e materiais de julgar todas as causas, diante do que a lei 
distribui a jurisdição por vários órgãos do Poder Judiciário. Dessa forma, cada órgão 
jurisdicional somente poderá aplicar o direito dentro dos limites que lhe foram 
conferidos nessa distribuição. O Direito Penal, como última ratio, tem função 
importantíssima na aplicação da pretensão acusatória, sob a ótica da Constituição 
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Federal, realizando-se a jurisdição observadas as garantias e princípios do processo 
penal. 

 

Palavras-Chave: Direito Penal. Jurisdição. Competência. Poder Judiciário. 
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PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS BRASILEIROS121 

 

Camila Lima de Azevedo122 

Jaciel Santos Karvat123  

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Há no Brasil em torno de 90% das unidades prisionais com uma 
gestão totalmente pública, mas há estados que contratam empresas privadas para 
auxiliar em organizações dos presídios, construção de estruturas, contratação de 
funcionários, administração e também oferecer trabalho e estudo aos detentos, mas 
importante ressaltar que não afasta a responsabilidade do poder público em fornecer 
policiais para fiscalização e garantir que os alimentos, roupas, infraestrutura, 
médicos, educação, trabalho proposto estejam de acordo com condições humanas. 
Não obstante, a criação de parcerias público-privadas no auxílio a administração tem 
como objetivo receber o repasse dos serviços que eram para ser somente públicos e 
tirar a sobrecarga do trabalho do Estado pela condição de funcionamento dos 
presídios brasileiros. Diante disso, é uma forma de ainda garantir um tratamento 
mais digno aos detentos e se tratando do bem-estar dos mesmos, as humilhações e 
crueldades tem de ser evitadas. Uma clausula contratual dessas empresas das 
licitações é a de proibição da superlotação, facilitando e assegurando a operação do 
dia-a-dia dos agentes e dos próprios detentos, com isto, podem usufruir de boa 
alimentação, uniformes, higiene, lavanderia, entre outros benefícios. Já se tratando 
da Constituição Federal, considera-se este método como inconstitucional, de acordo 
com o artigo 144, onde diz que é dever do Estado ter a responsabilidade absoluta 
dos presídios. No mesmo sentido, levanta-se a seletividade no processo de seleção 
para vagas da penitenciária, pois só são escolhidos aqueles que tem o melhor 
comportamento, de um certo modo camuflando a realidade da reincidência e 
ressocialização dos que tem maior grau de periculosidade, gerando mais uma 
dificuldade para o Estado. OBJETIVOS: Analisar os malefícios e benefícios da 
privatização dos presídios e ressaltar a importância do Estado em todos os 
processos de presídios, tanto públicos como mistos. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem adota-se o método 
dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o histórico-crítico, já como 
técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a documental. RESULTADOS: 
Atualmente no Brasil a privatização seria a solução apontada para o caos no sistema 
prisional, mas o único existente com 100% em regime privado é o Complexo 
Prisional de Ribeirão das Neves, no Estado de Minas Gerais. Porém, o Estado 
fiscaliza a execução do contrato firmado com a empresa contratada pela licitação, 
embora não tenha participado de questões de gerenciamento, somente o 
monitoramento das execuções. CONCLUSÕES: Contudo, há grandes possibilidades 
de melhoramento na situação dos apenados no Brasil, tendo em vista a violação dos 
Direitos Humanos ainda existentes, e tornando o sistema prisional inconstitucional. A 
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ressocialização e reeducação dos detentos ainda é mais fácil em penitenciárias de 
cunho privado, onde podem usufruir do estudo e trabalho, vantagens que o sistema 
público não consegue oferecer, mas não longe disto, há a falha na seleção dos 
detentos que podem ser transferidos, pois os que mais necessitam de fiscalização 
são os de maior periculosidade. 

 

Palavras-Chave: Privatização. Presídio. Constituição. Direitos humanos. Estado. 
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DIREITO PENAL E A NULIDADE ABSOLUTA EM CASOS DE VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER NO BRASIL124 

 

Camila Lima de Azevedo125 

Jaciel Santos Karvat126  

 
RESUMO  

INTRODUÇÃO: No Direito Penal Brasileiro, a nulidade absoluta é ato processual 
existente, mas inválido quando viola interesses de ordem pública (para todos), pois 
se posiciona contra a Constituição Federal e seus princípios, listados como devido 
processo legal, contraditório, ampla defesa, juiz natural e devida motivação das 
decisões. A dignidade da pessoa humana assegura a homens e mulheres a 
realização de ações positivas, ou seja, dever de proteção para com o Estado 
democrático de Direito, por meio de normas penais e também procedimentais. 
Ressalta-se que em momentos de depoimentos, a figura do sujeito seja de respeito 
com a vítima do caso, garantindo o preceito fundamental da Constituição Federal, e 
que seja permitido o processamento justo e até mesmo sensível nos casos de 
violência contra a mulher. Diante destes casos, quando se afasta da dignidade e do 
respeito, a consequência se tornaria a nulidade absoluta do processo, haja vista que 
a ideia de provar ser merecedora de proteção é existente nos dias atuais. São de 
características dos processos a humilhação, dor e sofrimento por parte da vítima, e 
pode-se nomear como vitimização pois as mulheres ainda se colocam em posições 
de medo e recuo. OBJETIVOS: Analisar se as mulheres são as principais vítimas 
dos processos de violência, sofrendo com o medo e caindo na vitimização e a 
nulidade despercebida pelos julgadores num todo. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem adota-se o método 
dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o histórico-crítico, já como 
técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a documental. RESULTADOS: 
Atualmente no Brasil há uma estimativa de profissionais de todas as áreas, até 
mesmo da medicina, despreparados para trabalharem em situações afetuosas como 
estas, de modo que, estes profissionais ainda possuem suas mentes alteradas de 
uma sociedade culturalmente preconceituosa, gerando toda a emoção e 
sensibilidade feminina, que por muitas vezes acaba prejudicando a mesma durante 
o processo, trazendo problemas de saúde e de socialização. CONCLUSÕES: É 
imprescindível que membros das mais diversas áreas do Direito, como magistrados, 
Ministério Público, Defensoria Pública, no exercício de suas funções respeitem e 
garantam um dos mais importantes princípios da Constituição Federal de 1988, é 
preciso compreender que a defesa do réu não necessita de violação ao princípio, 
pois caso ocorra o contrário, e o entendimento seja de desrespeito, pode-se 
considerar a nulidade do processo. 
 

Palavras-Chave: Nulidade. Violência. Mulher. Constituição. 
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EDUCAÇÃO CARCERÁRIA E SUA IMPORTÂNCIA NA RESSOCIALIZAÇÃO  

 

Emilin Gruber da Silva127   

Jaciel Santos Karvat128 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Muitas são as discussões quanto às providências que devem ser 
tomadas para aumentar o sentimento de segurança na sociedade. O corpo social 
protesta por penas mais duras, e pelo afastamento do delinquente do convívio 
social, desprezando o fato que após o cumprimento da pena, o infrator retorna a 
sociedade. A ressocialização acaba sendo deixada de lado, é ignorada como 
alternativa para um melhor convívio social. A relevância da educação prisional como 
instrumento de ressocialização é ignorada, mesmo sendo a educação o maior 
colaborador para a reabilitação. O baixo nível de escolaridade da maioria que 
adentra o sistema carcerário reduz suas chances para o ingresso no mercado de 
trabalho, onde programas educacionais seriam uma opção importante para o 
preparo dos detentos para um bom retorno à vida social.  Segundo dados do CNJ, 
dos mais de 600 mil presos no Brasil, 8% são analfabetos, 70% não concluíram o 
ensino fundamental e 92% não concluíram o ensino médio. MATERIAIS E 
MÉTODOS: pesquisa bibliográfica e documental, método de abordagem dedutivo e 
comparativo de pesquisa RESULTADOS: Do ano de 2020 para o ano de 2021, 
houve uma diminuição significativa na população carcerária, segundo dados do 
Conselho Nacional de Justiça – caiu de 709,2 mil para 682,2 mil, enquanto a 
superlotação foi de 67,5% para 54,9%. Essa diminuição pode ser associada ao 
aumento das políticas de ressocialização, conforme avalia Mário Guerreiro: 
“Abundam estudos e exemplos internacionais de que políticas de prevenção são um 
destino mais adequado para o gasto público, pois evita o duplo revés da violência 
seguida do aprisionamento, além de potencializar capacidades humanas. Nossas 
políticas públicas precisam seguir o caminho apontado pelas evidências”. 
CONCLUSÕES: penas maiores, um sistema mais rígido, superlotação carcerária; 
não é um sistema mais rigoroso que melhora o convívio social, pois o cumprimento 
da pena em algum momento chega ao fim, e o único resultado obtido, é de ex-
presidiários revoltados, e com chances ainda menores de ingresso no mercado de 
trabalho. O investimento em políticas de ressocialização vem se mostrando a melhor 
alternativa para diminuição da criminalidade, dando aos apenados a preparação 
educacional e a chance de um futuro ingresso no mercado de trabalho, ajudando 
inclusive na diminuição da população carcerária, e proporcionalmente à 
superlotação.  
 

Palavras-Chave: Educação Carcerária. Ressocialização. Políticas de 

Ressocialização.  
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A UTILIZAÇÃO DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR PARA FINS DE RESOLUÇÂO DE 

CONFLITOS 

 

Emilin Gruber da Silva129 

Jaciel Santos Karvat130   

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Com a implantação do Código de Processo Civil no ano de 2015, foi 
instituída a obrigatoriedade de mediação e conciliação em processos. Porém, foi 
com a edição da Resolução 125/10 do Conselho Nacional de Justiça que os 
métodos considerados auto compositivos passaram a ser adotados pelo poder 
judiciário, entre eles, o direito sistêmico (teoria das constelações familiares). A 
constelação familiar, já é uma realidade hoje no ordenamento brasileiro, sendo 
conhecido como Direito Sistêmico, termo inicialmente utilizado pelo juiz de direito 
Sami Storch, pioneiro na utilização da constelação familiar na justiça brasileira. Seu 
precursor, buscou sua utilização com objetivo de efetividade e resolução célere. A 
técnica, desenvolvida por Bert Hellinger, consiste na busca de resolução de 
problemas através da análise das relações familiares como um sistema, onde a ação 
de cada membro reflete nos outros, sendo esta ação negativa, cria-se um 
“emaranhado” no sistema, quando esse “emaranhado” é desfeito e a ordem 
restabelecida, gera um sentimento de paz, trazendo a possibilidade de resolver as 
coisas.  MATERIAIS E MÉTODOS: pesquisa bibliográfica e documental, método de 
abordagem dedutivo e comparativo de pesquisa RESULTADOS: A constelação 
familiar, vem sendo reconhecida positivamente nas comarcas em que é utilizada. O 
juiz Storch, inclusive apresenta resultados de suas experiências “ Das 90 audiências 
dos processos nos quais pelo menos uma das partes participou da vivência de 
constelações, o índice de conciliações foi de 91%; nos demais, foi de 73%. Nos 
processos em que ambas as partes participaram da vivência de constelações, o 
índice de acordos foi de 100%” (STORCH, 2014) CONCLUSÕES: O direito 
sistêmico tem como proposta buscar novas possibilidades na resolução de conflitos, 
permitindo avaliar de forma estratégica as raízes do conflito e suas perspectivas de 
resolução, obtendo-se uma possibilidade de sanar pacificamente uma situação que 
de forma contrária iria perdurar no tempo.  
 

Palavras-Chave: Constelação Familiar. Direito Sistêmico. Sami Storch. Resolução 
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FORMALISMO E NULIDADES NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

Daniele Gonçalves de Morais131 

Jaciel Santos Karvat132   

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: É necessário o Processo Penal seguir inúmeros princípios e regras, 
onde o não comprimento acarretará em nulidades. Ademais a formalidade nos 
processos é uma garantia para a defesa do direito das partes. No entanto o excesso 
de formalismo inútil no Processo Penal Brasileiro acaba afetando na demanda dos 
processos. OBJETIVOS: O objetivo do estudo é analisar e definir o conceito das 
nulidades no Processo Penal Brasileiro, bem como discutir a formalidade e a 
materialidade das nulidades que se dividem em nulidades absolutas e relativas, atos 
inexistentes e irregulares. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa é de cunho 
qualitativo. Como método de abordagem adota-se o método dedutivo. O método de 
procedimento é o analítico e o histórico-crítico, já como técnicas de pesquisa, 
utiliza-se a bibliográfica e a documental. RESULTADOS: Os atos inexistentes 
violam a lei de maneira gravíssima não podendo ser convalidados e tampouco 
necessitam de decisão judicial para serem invalidados. Por outro lado, os atos 
irregulares são infrações leves, mas que devem ser evitados. Segundo o princípio da 
instrumentalidade das formas, não se deve anular um ato que foi praticado ao 
contrário da forma prevista na lei, mas que atingiu o seu fim, pois a forma instituída 
acabou sendo cumprida. O mesmo se adequa ao princípio do prejuízo, onde não 
se anula o ato da atipicidade se não apresentou prejuízo para a acusação ou para 
a defesa, conforme expresso o artigo 563, do Código de Processo Penal. 
CONCLUSÃO: Desta forma, não tem sentido declarar nulo tal ato inócuo, sem que 
tenha qualquer influência na causa, mas apenas por excessivo ao formalismo. 
Além do ato atípico deve haver prejuízo na finalidade. No entanto a parte que alega 
uma nulidade e demostra que há um fato atípico não terá que demostrar o prejuízo, 
se há um fato atípico o normal é que ocorra um prejuízo, neste caso será o juiz que 
irá expor as razões pela qual o ato não atingiu sua finalidade. De fato, é 
extremamente relevante a tipicidade processual, pois isso evita violações a 
princípios constitucionais como o da ampla defesa e o contraditório. Mas como a 
forma do ato processual tem como objetivo realizar determinada finalidade, se o 
fim pretendido foi finalizado não se há motivo para a nulidade. Assim evitamos o 
excesso de formalismo inútil, o que contribui gradativamente quando se fala em 
uma solução para a demanda dos processos.  
 
Palavras chaves: Processo Penal. Nulidades. Tipicidade das Formas. 

 

 

 

                                            
131

 Acadêmica do curso de Direito, Universidade do Contestado – UNC Rio Negrinho, e-mail: 
danielemorais526@gmail.com 

132
 Docente do curso de Direito, Universidade do Contestado – UNC Rio Negrinho, e-mail: 

jaciel.karvat@professor.unc.br. 



 

92 
Anais do X Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (X SIPEX) 
ISBN: 978-65-88712-80-1 

NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO PENAL 
 

Karoline Pflanzer dos Santos133 
Emerson do Prado Vargas134 

Jaciel Santos Karvat135 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: Para o ato processual produzir efeitos jurídicos, é preciso que o 
mesmo seja típico, ou seja, que ele se amolde ao modelo em que a lei descreve. A 
nulidade é a decretação judicial da ineficácia do ato atípico, imperfeito. Um ato 
atípico pode gerar a nulidade, seja ela absoluta ou relativa, ou simplesmente a 
irregularidade. A Nulidade absoluta é quando o ato atípico, imperfeito, não tem como 
ser convalidado, sendo aplicada a sanção de ineficácia do ato pelo Juiz. Essa 
nulidade não admite sanatória, porém, se ainda possível, poderá o ato ser renovado 
(o ato é refeito por inteiro) ou retificado (refaz-se apenas a parte viciada do ato). 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de 
abordagem adota-se o método dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o 
histórico-crítico, já como técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a 
documental. RESULTADOS: Guilherme de Souza Nucci (2007, p. 771) ensina que a 
nulidade "é o vício que contamina determinado ato processual, praticado sem a 
observância da forma prevista em lei, podendo levar a sua inutilidade e consequente 
renovação". A nulidade absoluta no âmbito do Direito Processual Penal, estão 
normatizadas pelos artigos 563 até 573 do CPP. As nulidades absolutas são vícios 
considerados mais graves, porque violam textos e princípios constitucionais e 
penais, afetando, inclusive, o interesse público. Caso ocorra uma nulidade absoluta 
(ou uma nulidade relativa que não foi sanada), o ato deverá ser novamente 
praticado, nos termos do art. 573 do CPP, que afirma: “os atos, cuja nulidade não 
tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados”. A 
renovação, nesse caso, significa a realização de novo ato. A retificação, por sua vez, 
significa complementar ou corrigir a ilegalidade. As nulidades absolutas estão 
previstas no art. 564 do Código de Processo Penal e podem consistir em falta de 
atos essenciais como: a citação do acusado, de sentença, exame de corpo de delito, 
denúncia, queixa ou representação, número mínimo de jurados no Conselho de 
Sentença do Tribunal do Júri e da mesma forma, quando ocorrer suspeição, 
incompetência ou suborno do juiz. CONCLUSÕES: É importante ressaltar que as 
nulidades devem ser decretadas por meio de decisão judicial, além de ter que 
causar prejuízo a qualquer uma das partes. As nulidades absolutas são atos 
capazes de atingir o interesse público e as normas de ordem pública, devendo ser 
declarada de ofício a qualquer tempo pelo magistrado ou Tribunal. A nulidade 
absoluta, de sua parte, é ato processual existente, porém inválido, na medida em 
que viola interesse de ordem pública, ou seja, viola o interesse de todos, já que 
afronta direta e imediatamente a Constituição Federal. 
 

Palavras-Chave: Nulidades. Atos. Nulidades absoluta. 
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FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM FOCO EM VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA 

 

Karoline Pflanzer dos Santos136 

Emerson do Prado Vargas137 

Jaciel Santos Karvat138 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher na Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, no 
decorrer da pesquisa será abordados cada uma das formas. OBJETIVOS: O 
presente conteúdo busca informar brevemente as formas de violência doméstica, 
buscando entender a violência psicológica, sendo uma das formas mais complexas 
de serem identificadas, por ser uma forma mais sutil a olhos estranhos. MATERIAIS 
E MÉTODOS: A pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem 
adota-se o método dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o histórico-
crítico, já como técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a documental. 
RESULTADOS: De acordo com a Lei Maria da Penha, violência doméstica é 
considerada qualquer conduta que: cause danos emocional e diminuição da 
autoestima; prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher; ou vise 
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Entende-se 
por violência física qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 
Violência psicológica, é entendida como qualquer conduta que lhe cause danos 
emocionais e diminuição da autoestima. Violência sexual: Entendida como qualquer 
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 
não desejada. Violência patrimonial, conforme Fonseca e Lucas (2006), resulta em 
danos, perdas, subtração ou retenção de objetos pessoais. Já violência moral, pode 
ser entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A 
violência psicológica se caracteriza por comportamentos sistemáticos que seguem 
um padrão específico, objetivando obter, manter e exercer controle sobre a mulher. 
Os sintomas psicológicos frequentemente encontrados em vítimas de violência 
doméstica são a insônia, pesadelos, falta de concentração, irritabilidade, falta de 
apetite, e até o aparecimento de sérios problemas mentais como a depressão, 
ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, além de comportamentos 
autodestrutivos, como o uso de álcool e drogas, ou mesmo tentativas de suicídio 
(KASHANI; ALLAN, 1998). A mulher pode apresentar distúrbios na habilidade de se 
comunicar com os outros, de reconhecer e comprometer-se, de forma realista, com 
os desafios encontrados, além de desenvolver sentimento de insegurança 
concernente às decisões a serem tomadas. CONCLUSÕES: Embora não sendo 
aceitável qualquer forma de violência contra a mulher, talvez uma das mais 
complexas de identificar seja a violência psicológica, que é definida como condutas 
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que gera dano emocional e diminuição da autoestima ou prejudiquem e perturbem o 
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações. Por muitas 
vezes nem mesmo a própria vítima de violência psicológica sabe identificar tal 
violência. O estudo é de grande relevância visto que mesmo na atualidade esse 
problema ainda é muito presente, e em jornais, revistas e entre outros meios de 
informações sempre estão notificando novas vítimas e mostrando que a melhor 
forma de combater esse mal é fazendo a denúncia. 
 

Palavras-Chave: Violência doméstica. Formas. Violência psicológica. 
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RESSOCIALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE DO SISTEMA CARCERÁRIO 

 

Layanna Sthefanny Santos139 

Jaciel Santos Karvat140 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: No trabalho, discutiremos o papel da sociedade na ressocialização 
de ex-presidiários, os desafios que enfrentam e a possibilidade de tratamento. A 
reintegração inclui fornecer aos detentos uma forma de se reintegrarem à sociedade. 
Isso pode ser alcançado incluindo cursos profissionalizantes e seminários de arte e 
redação nas prisões. OBJETIVOS: Demonstrar o cotidiano dos presidiários no 
sistema penitenciário brasileiro e as dificuldades que enfrentam para se reintegrarem 
à sociedade, enfatizando a falta e total desrespeito à constituição para garantir seus 
direitos humanos. MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica e documental, 
métodos de abordagem dedutivo e método de procedimento comparativo de 
pesquisa. RESULTADOS: De acordo com a Lei nº 7.210 / Lei de Execução Penal de 
1984, o processo de ressocialização visa reeducar as pessoas privadas de liberdade 
para se adaptarem às condições sociais e legislativas. Nesse sentido, o preso 
poderá reduzir sua pena e sair da prisão com habilidades que podem lhe trazer 
alguma renda. Porém, essa ideia parece não se concretizar, e apenas 18% da 
população carcerária exerce alguma atividade laboral. A maioria dos presos 
receberam apenas educação básica. Esse aspecto ganha ainda mais destaque 
quando ficamos sabendo que cerca de 53% da população carcerária possui baixo 
nível de escolaridade, como não concluir o ensino fundamental, e apenas 1% possui 
pós-graduação. Embora a ressocialização dos detentos seja obviamente uma prática 
que apresenta mais vantagens do que desvantagens, sua implementação correta e 
completa ainda enfrenta resistências da sociedade e do governo. Hoje os números 
mostram que o total de presos no sistema prisional é em média 737.892, deste 
139.511 ou seja 18,9% do total trabalham e 92.945 ou 12,6% do total estudam, é um 
número muito baixo em relação ao total da população carcerária. O preconceito de 
empregadores e da sociedade junto com iniciativas do governo para qualificar a mão 
de obra e o tratamento humanizado impedem que esses detentos busquem um 
caminho diverso para reingressar a sociedade. CONCLUSÕES: Ao tratar do tema 
proposto, prova que o sistema prisional ignora a ressocialização da população 
carcerária brasileira, pois o Estado não tem buscado efetivamente proteger e 
garantir os direitos constitucionais desses presos, que além da liberdade cerceada 
perdem também o direito de inclusão e dignidade a pessoal humana. 
 
Palavras-chave: Direitos humanos. Sistema prisional. Ressocialização. Detentos. 
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O FEMINICÍDIO COMO CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO CRIME DE 

HOMICÍDIO: ASPECTOS JURÍDICOS E SOCIAIS  

 
Layanna Sthefanny Santos141 

Jaciel Santos Karvat 142 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Lei nº. 13.104 promulgada no ano de 2015, que veio introduzir 
uma qualificadora para punir, de forma mais gravosa, quando o homicídio for 
praticado contra mulher em razão da condição do sexo feminino, caracterizando-se 
como feminicídio. OBJETIVOS: O objetivo geral estudo foi analisar a referida Lei, 
sob os aspectos sociais e políticos que levaram a sua edição, no intuito de 
aprofundar o estudo crítico sobre sua polemizada criação, alvo de inúmeras críticas 
práticas e teóricas. MATERIAIS E MÉTODOS: Quanto aos procedimentos técnicos, 
esta pesquisa classifica-se como hipotético dedutivo, buscando-se trazer respostas 
ao problema de pesquisa levantado junto à bibliografia disponível na área. 
RESULTADOS: Com a pesquisa desenvolvida por esse estudo pode-se concluir 
que a criação da Lei no 13.140/15 teve tanto motivação política como social, mas 
que ainda não está sendo eficaz para reduzir o número de feminicídios no Brasil, e 
que, assim como a Lei Maria da Penha, necessita de investimentos em capacitação 
de pessoal e aprimoramento dos registros para aumentar a visibilidade das 
motivações dos homicídios de mulheres, identificando mais especificamente aqueles 
que são feminicídios. Além disso, é fundamental que haja maior atenção em ações 
de prevenção, que devem vir associadas a políticas sociais e educacionais 
direcionadas à redução das disparidades de gênero, que são a raiz dos problemas. 
CONCLUSÕES: Diante do fato de que ainda há no Brasil uma cultura 
predominantemente machista e misógina, foi possível constatar, com esse estudo, 
que aqueles que defendem a criminalização do feminicídio pela legislação brasileira 
geralmente o fazem em razão desta nomear corretamente a prática delitiva contra a 
mulher em razão do gênero, ou seja, dando visibilidade para a violência de gênero 
perpetuada hodiernamente. Conquista essa proveniente dos direitos das mulheres, 
em especial dos movimentos feministas. Ações educativas também devem ser 
voltadas para uma mudança cultural da sociedade, no sentido de que se 
compreenda que violência doméstica não é algo que se deva relevar, ou achar que é 
problema do outro, que não se deve denunciar ou pedir ajuda. É fundamental que 
todos se mobilizem contra esses atos de violência e ajam como agentes de 
prevenção. Por fim, é preciso investimento em políticas públicas educativas para a 
população em geral, voltadas ao combate às diferenças de gênero, pois apenas com 
uma educação voltada à igualdade e respeito à mulher será verdadeiramente 
possível combater esse tipo de violência no Brasil. Caso contrário, nunca se 
conseguirá fazer com que essa violência termine, nem com o advento de leis mais 
severas, como a aqui avaliada, ainda que elas sejam necessárias. 
 

Palavras-Chave: Feminícidio. Lei Maria da Penha. Machismo. Homicídio. 
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OS RISCOS DA REVOGAÇÃO DA LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Paola de Oliveira Ferreira143 

Jaciel Santos Karvat144 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Durante toda a história da humanidade o significado de família para 
sociedade e para os indivíduos varia em relação ao contexto histórico. Família em 
sentido genérico e biológico é o conjunto de pessoas que descendem de tronco 
ancestral comum; em senso estrito, a família se restringe ao grupo formado pelos 
pais e filhos; e em sentido universal é considerada a célula social por excelência. A 
revogação da lei de alienação parental é tema de discussão em Direito de Família, 
logo a alienação parental é caracterizada pela interferência, provocada ou motivada 
por um dos genitores, provocada na formação psicológica da criança ou adolescente 
que estão sob sua guarda ou autoridade para que renuncie o outro genitor. Segundo 
a pesquisa, o projeto de Lei nº. 6371/19 que revoga a Lei de Alienação Parental, da 
deputada Iracema Portella (PP-PI), visa pôr fim a convivência dos filhos com os pais 
abusadores, que se aproveitam da lei para exigir a manutenção da convivência com 
estas crianças, além de retirá-las das mães. Segundo a deputada, devido à 
dificuldade de apresentar provas dos abusos, a alienação parental permite que os 
agressores continuem tendo contato com as vítimas, algumas vezes até afastando 
do convívio de outros familiares, por isso já foi revogada em vários países. 
OBJETIVOS: A pesquisa teve como objetivo identificar os riscos da revogação da lei 
de alienação parental, analisando a lei de alienação parental, com o intuito de 
investigar os fundamentos e relatar os projetos de revogação. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem adota-
se o método dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o histórico-crítico, 
já como técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a documental. 
RESULTADOS: Segundo a lei nº. 6371/19 que revoga a Lei de Alienação Parental, 
trata-se de “interferência na formação psicológica da criança” promovida por um dos 
pais contra o outro genitor. Os pedidos de revogação são motivados pelos casos nos 
quais pais ou mães acabam perdendo a guarda por denunciarem o outro genitor por 
abusos ou outras formas de violência que, mais tarde, não se pode comprovar e 
atendendo a lei de alienação parental, é determinada a guarda compartilhada ou até 
a inversão da guarda em favor daquele que pode, de fato, ser um abusador, portanto 
sem a Lei de Alienação Parental, crianças e adolescentes ficarão desprotegidos. 
CONCLUSÕES: Consequentemente os filhos ficam à mercê dos alienadores não 
podendo se permitir o descuido da proteção integral. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente existe, mas sozinho não é suficiente para proteger as crianças e 
adolescentes do mal da alienação parental. 
 

Palavras-Chave: Riscos. Revogação. Lei de Alienação Parental. 
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PENA DE MORTE: À NÃO REDUÇAO DE CRIMINALIDADE 

 

Paola de Oliveira Ferreira145 

Jaciel Santos Karvat146 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Durante toda a história da humanidade a pena de morte tem sido 
usada em quase todas as partes do mundo. Atualmente, a grande maioria dos 
países aboliu ou descontinuou a prática. A grande maioria dos países democráticos 
condena a pena de morte, inclusive o Brasil, cuja Constituição Federal é expressa 
ao vedar essa modalidade de punição, salvo em caso de guerra declarada. 
Entretanto, os países que mais aplicaram pena de morte em 2020 são: China (com 
mais de mil execuções), o Irão (com mais de 246 execuções), o Egito (mais de 107), 
o Iraque (mais de 45) e a Arábia Saudita (pelo menos, 27). O Irão, Egito, Iraque e a 
Arábia Saudita representam 88% de todas as execuções conhecidas em 2020. 
Logo, cada país possui métodos de execução do condenado. Ao contrário do que se 
pensa "As pessoas que cometem os crimes mais violentos, que em geral são crimes 
de paixão ou acertos entre gangues, claramente não se preocupam com a pena de 
morte ao cometê-los". Defende o diretor da Universidade da Cidade de Nova York 
Joe Domanick que as execuções deveriam ser substituídas pela pena de prisão 
perpétua sem possibilidade de soltura, medida menos drástica e igualmente capaz 
de tirar os criminosos mais perigosos das ruas. OBJETIVOS: A pesquisa teve como 
objetivo identificar se as execuções reduzem a criminalidade, analisando os países 
que mais aplicam pena de morte, com o intuito de investigar sua eficácia. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de 
abordagem adota-se o método dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o 
histórico-crítico, já como técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a 
documental. RESULTADOS: Observando o cenário a pena de morte que está em 
vigor em mais de 50 países, a medida não reduziu criminalidade. Ainda assim, a 
teoria retributivista, diz que o “criminoso merece ser punido como retaliação ao delito 
que cometeu; volta-se para o crime, e não para o criminoso, analisando o passado 
sem pensar em possíveis consequências da punição, o crime é o fator determinante 
da mesma; o criminoso tem que pagar pelo que fez; a punição deve ser castigo”. Os 
retributivistas, por sua vez, acreditam que, ainda que a punição não cause impacto 
nas taxas de crimes violentos, ela deve ser praticada porque é “a coisa certa a se 
fazer”. Nesses casos, a pena deveria ser proporcional ao crime cometido. Não se 
justificaria, portanto, executar alguém por furtar um par de sapatos ou submeter um 
assassino ao serviço comunitário. Nessa linha, algumas pessoas mereceriam morrer 
como que para pagar uma dívida pelo mal que cometeram, visto que há crimes tão 
hediondos que matar o ofensor seria a única resposta plausível. Todavia, quem 
defende que a pena de morte seja aplicada acredita que ela possa dissuadir uma 
pessoa a cometer o delito. CONCLUSÕES: Se observa que, a pena de morte não é 
eficaz e não diminui a criminalidade, diversas organizações de direitos humanos 
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afirmam que não existem quaisquer provas de que a pena de morte tenha um efeito 
redutor no que diz respeito à criminalidade, assim como ela não intimida pessoas 
ligadas ao terrorismo. Portanto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
órgão cuja missão é zelar pela manutenção da paz e da segurança jurídica 
internacional, cabe, entretanto, à Organização das Nações Unidas reafirmar o seu 
papel central na efetivação e execução de medidas concretas que promovam o 
restabelecimento da ordem jurídica internacional, em todos os casos de violação dos 
direitos humanos. 
 

Palavras-Chave: Execuções. Redução da Criminalidade. Direitos Humanos. 
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NUM CONTEXTO SOCIAL 

Rejane da Costa de Oliveira 147 
Jaciel Santos Karvat148 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O estudo descreve os fatores de risco para violência doméstica e 
coletiva contra a mulher, as quais, conhecem alguns fatores de risco para violência, 
porém disfarçam não saber agir no sentido de evitá-la; as condições desfavoráveis 
de habitação e entorno familiar são percebidos como risco. A violência é vista pela 
mulher, como "algo comum" no cotidiano do casal, o fator machista que ainda está 
impregnado atualmente e outros fatores como o álcool, o uso da droga ilícita, o 
desemprego e a baixa escolaridade também agravam a ocorrência da violência 
entre as famílias. Nos últimos anos as famílias vêm passando por um processo de 
transformação. Isso se deve a mudanças sociais, políticas e econômicas, 
decorrendo o processo da violência que ocorre no meio doméstico (MARTINS, 
2007). Ademais, os diversos fatores que exercem influência no bem-estar da família, 
como o isolamento desta, a diminuição do conceito da mulher dona de casa e a 
desvalorização do valor social na função que a mulher exerce na criação dos filhos, 
visto que, atualmente, esses filhos são concebidos num curto espaço de tempo. 
OBJETIVOS: Apresentar a realidade vivida diariamente por mulheres brasileiras e 
suas principais dificuldades e limitações para combater um mal presente em uma 
sociedade que é regida por leis que apesar de oferecer alívio, ainda não conseguiu 
extinguir essa falta de respeito pela mulher ou então pelo próprio ser humano. 
MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográficas, e método de procedimento 
comparativo de pesquisa. RESULTADOS: A Lei nº. 11.340 de 7 de agosto de 2006, 
foi criada na tentativa de coibir a violência doméstica e familiar, esta lei está em 
vigência há 15 anos, e desde sua publicação, foi considerada pela Organização das 
Nações Unidas uma das melhores legislações feitas com intuito do enfrentamento à 
violência contra mulher. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) em 2015, essa norma já contribuiu para a diminuição modesta de 
10% dos feminicídios que ocorrem dentro de casa, ficando conhecida como Lei 
Maria da Penha. CONCLUSÃO: Os fatores de risco para as violências contra a 
mulher não diferem dos já apresentados em outras pesquisas que englobam o tema. 
Nesse sentido, se faz necessário que haja uma certa atenção e cuidado por parte 
das autoridades e políticas públicas em defesa da saúde da mulher e das famílias, 
tornando efetiva as ações que busque de fato uma solução, ou então, que abranja 
com mais eficiência os objetivos almejados. Nesse contexto, a sensibilidade e a 
aptidão para detectar fatores de risco e sinais de violência doméstica contra a 
mulher, bem como proporcionar ações para a prevenção da violência, evitando 
assim que mais mulheres continuem sendo vítimas e busquem formas para diminuir 
ou até mesmo extinguir qualquer forma de agressividade ou violência como as que 
temos hoje. 
 

Palavras-chave: Violência contra mulher. Descaso social. Mulher 
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A PROGRESSÃO DA PENA PREVISTA NA LEI N° 13.964/2019  

 

Jaciel Santos Karvat149 

William Luiz Wedderhoff150 
 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A progressão de regime prisional encontra-se disposta na Lei n. 
7.210, de 11 de julho de 1984, no seu artigo n. 112, o qual em sua redação, concede 
ao preso passar de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso. Assim  o 
criminoso condenado inicialmente ao regime fechado, poderá passar para o regime 
semiaberto e, logo após, ao regime aberto, entretanto, respeitando o disposto na lei, 
devendo cumprir pelo menos um sexto de pena e levando em consideração o bom 
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, assim a lei 
com a nova redação veio a determinar novos critérios para a progressão de regime, 
considerando a primariedade, a reincidência, o emprego ou não de violência à 
pessoa, o caráter hediondo, o resultado morte etc., sendo assim os percentuais 
variam de 16% a 70%, tornando a progressão mais complexa, ainda podendo 
ocorrer a progressão por salto. OBJETIVOS: O objetivo do presente trabalho 
pretende identificar os requisitos da progressão de regime e quando houver 
reincidência ou reiteração em crime cometido com e sem violência à pessoa. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O método hipotético-dedutivo permeia o 
desenvolvimento da pesquisa. O material a ser utilizado será a documentação 
indireta, por meio de pesquisa bibliográfica, com consultas à doutrina, à 
jurisprudência e à legislação correlata. RESULTADOS: A legislação penal vigente, 
precisamente o que dispõe na Lei de Execução Penal, tem o entendimento que 
embora as penas devam ser somadas, é preciso fazer distinção destas. Uma vez 
que, se houver um novo delito que gerou a reincidência não sendo ele violento, mas 
o anterior hediondo, deve-se cumprido 20% da pena para progressão do regime, 
este percentual é previsto para o reincidente em crime sem violência ou grave 
ameaça à pessoa. Já no caso de mera reiteração de crimes, praticados com e sem 
violência à pessoa, como não há reincidência, exigir-se-á sempre o percentual 
mínimo previsto em lei para o réu primário, ou seja, 16% para os crimes não 
violentos e 25 %, para os violentos. Sendo a exigência de cumprimento de 25%, 
presente quando há uma reiteração, mas não reincidência. CONCLUSÕES: 
Conforme previsto no artigo 112 da referida lei, as progressões tem suas formas 
específicas à serem seguidas dispostas no referido artigo, levando em consideração 
o crime cometido e sua reincidência, ainda sendo importante frisar que, se houver 
um novo delito que gerou a reincidência, o mesmo não pode ser levado em 
consideração para o cálculo de progressão de pena, antes de que este tenha 
sentença transitada em julgado,  pois conforme dispõe o artigo 5º, inciso LVII, da 
Constituição Federal -“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória.” 
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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E A EXECUÇÃO PENAL  

 

Daniele Gonçalves de Morais151 

Jaciel Santos Karvat152   

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A execução penal deve respeitar os direitos fundamentais 
expressos nos artigos da Constituição Federal, o que compila em inúmeros 
princípios com a finalidade de respeitar a dignidade do homem. OBJETIVOS: Este 
estudo, tem como objetivo estudar um dos pilares do direito mundial, o Princípio da 
Dignidade Humana relacionada a execução penal, pois há inúmeros casos de 
desrespeitos a Constituição. Sendo assim necessário a alise deste princípio, que 
conserva inúmeros direitos inerentes as condições mínimas de dignidade humana.  
Todavia, os encarcerados estão isentos a alguns direitos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Este trabalho, foi realizo com base na legislação, através de doutrinas, 
teses, livros, dissertações, artigos de revistas jurídicas especializadas, utilizou-se a 
metodologia bibliográfica, baseando-se na consulta a normas jurídicas, da 
Constituição federal, Declaração de Direitos Humanos e Lei de Execução Penal. 
RESULTADOS: Na execução penal a um respeito a este princípio, quando se é 
proibido que o preso fique em um lugar em situações humilhantes e degradantes, o 
que interfere em sua dignidade. No entanto isto não é uma realidade no Brasil, 
sendo incontáveis as afrontas a dignidade humana. Entre os principais problemas 
estão as instalações prisionais, a superlotação e o acesso limitado a justiça. A 
muitos fatores que contribuem para a falta de dignidade, entre elas está a falta de 
vontade política para a solução, ou pelo menos, uma busca pela solução. Há 
tentativas de resolver os problemas de superlotação, da falta estrutura, de respeito. 
No entanto, ninguém tenta resolver o que realmente provoca tais situações. 
CONCLUSÃO: A melhoria do sistema será a longo prazo, tentando evitar o 
crescimento da população carcerária, utilizando da educação como meta prioritária, 
tendo como prioridade as populações mais carentes. Outro fator que agrega a 
superlotação é a reincidência o que é ocasionado pela própria convivência no 
ambiente da prisão. Sendo necessário uma política de apoio ao egresso, pois um 
ex-presidiário de hoje continuará sendo o criminoso de amanhã. O intuito da 
execução penal é de punir, mas ao mesmo tempo busca formas de humanizar o 
apenado antes de retornar a conviver em sociedade. Podemos observar estes meios 
através dos direitos de visita, trabalho, o direito de se comunicar com seu advogado, 
direito a igualdade, direito a assistência social, que tem como finalidade dar 
assistência, para que ocorra a reintegração a vida em liberdade. Contudo, a principal 
solução para o problema carcerário é o apoio com o trabalho, educação e apoio 
psicológico, pois se permanecer na situação atual, o egresso desassistido de hoje 
continuará sendo o criminoso reincidente de amanhã. 
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TEORIA DAS INCAPACIDADES 

Débora Mendes dos Santos153 
Jaciel Santos Karvat154   

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A lei 13.146/2015 modificou as situações com relação as pessoas 
capazes, relativamente incapazes e absolutamente incapazes. Mas as modificações 
não estão coerentes com a realidade dos fatos. A nova lei retirou do rol dos 
absolutamente incapazes os deficientes, viciados, ébrios habituais e pródigos. 
Sendo esses curatelados ou assistidos pela tomada de decisão apoiada, somente 
em casos de exceção, a regra é que eles tenham plena capacidade de suas vidas, 
civis e particulares. Porém a lei não prevê casos específicos, com particularidades 
que deveriam ser observadas. Pessoas que dependem da ajuda de outrem para 
viver podem se prejudicar ao não serem consideradas absolutamente incapazes, 
pois em razão de sua falta de discernimento elas podem se colocar em riscos vitais, 
sendo necessário alguém que se responsabilize por zelar por ela, nos atos civis e, 
em sua integridade física. OBJETIVOS: O bem jurídico que a lei está direcionada a 
proteger pode ser prejudicado devido a omissão em determinados aspectos, pois 
ainda que o seu propósito seja a igualdade e humanização, a lei deveria prever que 
existem casos específicos que merecem análise. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem adota-se o método 
dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o histórico-crítico, já como 
técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a documental. RESULTADOS: Após 
as modificações, são absolutamente incapazes menores de 16 anos, relativamente 
incapazes maiores de 16 e menores de 18 anos e todas as pessoas são capazes 
acima dos 18 anos. Deficientes, ébrios habituais, pródigos e viciados são 
relativamente incapazes e apenas com uma sentença judicial é possível a 
nomeação do curador, medida extraordinária. O curador poderá interferir em atos 
negociais e patrimoniais, sendo impossibilitado de interferir nas relações pessoais 
afetivas do curatelado. Também existe a tomada de decisão apoiada, onde a própria 
pessoa nomeia 2 pessoas de sua confiança para lhe auxiliar em suas decisões, mas 
esses auxiliares também somente assistirão atos negociais e patrimoniais. A 
curatela e a tomada de decisão apoiada resguardam as pessoas que precisam ser 
protegidas, mas requerem situações extraordinárias, através de medidas judiciais. 
CONCLUSÕES: É justo que todos tenham autonomia em suas próprias vidas, 
sintam se protegidos e tenham a sua dignidade e direitos garantidos. A lei 
13.146/2015 é uma evolução de igualdade e inclusão, ainda que tenha "atropelado" 
as questões referidas anteriormente, ela não deixa de ser precisa. Para a solução 
das lacunas que ficaram, a lei poderia ser revisada e ter algumas alterações mais 
protetivas a casos específicos, pois não parece razoável que a lei prejudique a quem 
mais deveria proteger. É justo que seja avaliado minuciosamente cada situação, pois 
ainda que a lei esteja falha em alguns aspectos ela também traz uma inclusão de 
igualdade necessária, justa e humana.  
 

Palavras-Chaves: Capacidade. Curatela. Tomada de decisão apoiada. 

                                            
153

 Acadêmica do curso de Direito, Universidade do Contestado – UNC Rio Negrinho, e-mail: 
deboramendessantosdto@hotmail.com 

154
 Docente do curso de Direito, Universidade do Contestado – UNC Rio Negrinho, e-mail: 

jaciel.karvat@professor.unc.br. 



 

104 
Anais do X Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (X SIPEX) 
ISBN: 978-65-88712-80-1 

A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL 

 
Mariane Pscheidt155 

Jaciel Santos Karvat156 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: No Brasil a idade mínima para fins penais é 18 anos, conforme 
orientação da Organização das Nações Unidas. O número de adolescentes 
envolvidos em crimes vem chamando a atenção da sociedade e muitos são os que 
apontam a redução da maioridade penal como uma possível solução desta 
problemática. Assim busca-se perceber a partir de estudos acadêmicos diferentes 
visões sobre o tema à luz do contexto social brasileiro. OBJETIVOS: apresentar e 
debater diferentes posições sobre a possibilidade de redução da maioridade penal 
no Brasil. MATERIAIS E MÉTODOS: o trabalho foi desenvolvido a partir de uma 
revisão de cunho bibliográfico. Buscaram-se artigos científicos através do 
mecanismo de pesquisa Google Acadêmico, de forma a selecionar relevantes 
trabalhos sobre a temática em discussão. Foram selecionados artigos de revistas 
científicas através do Google Acadêmico. RESULTADOS: Para Kaufman (2004) 
quando o Estatuto da Criança e do Adolescente passou a prever a idade mínima em 
18 anos percebiam-se esses jovens como “ingênuos”, no entanto hoje estes jovens 
estão cada vez mais envolvidos em ações como violência e morte. O pesquisador 
ainda acrescenta que três anos de reclusão, período máximo atribuído a um jovem 
infrator, é um tempo pequeno e incapaz de reeducar o indivíduo. Por outro lado, há 
pesquisas como os trabalhos de Oliveira e Silva (2015) que demonstram a ineficácia 
de uma possível redução da maioridade penal. Esses pesquisadores afirmam que a 
maior parte dos crimes cometidos adolescentes são o tráfico de drogas e o roubo, 
assim não seriam crimes contra a vida. Portanto, é necessário um olhar para as 
condições sociais destes indivíduos, a vulnerabilidade social seria um dos principais 
motivos que levam os jovens a entrar para o mundo das ilicitudes. AMARO (2004) 
aponta que a simples redução da maioridade penal não será a solução para os 
crimes entre adolescentes. É indispensável olhar os jovens infratores caso a caso, 
distinguir as situações e definir uma pena em cada situação a partir da 
periculosidade do indivíduo ao meio social. CONCLUSÕES: a pesquisa demonstra 
que há distintas posições do tema, no entanto, é preciso buscar soluções para o 
sentimento de impunidade entre adolescentes, o modelo atual demonstra-se 
ineficaz. Olhar para outros modelos, verificar o que outros países acertaram e 
discutir soluções pensadas para o contexto brasileiro é uma condição necessária na 
busca da ordem e a harmonia social.  
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A LIMITAÇÃO DO MÓDULO RURAL PARA APOSENTADORIA  

Jaciel Santos Karvat157 
William Luiz Wedderhoff158 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Ao ser analisado o entendimento do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), para a concessão da aposentadoria utilizando-se o período em que a 
pessoa laborou na lavoura, para a concessão de aposentadoria sendo de forma rural 
ou híbrida, o mesmo se utiliza o tamanho de 04 módulos, para se levar em 
consideração, entretanto, tal entendimento está errôneo, tendo em vista a alteração 
da Súmula 30 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), devendo este mesmo 
entendimento passar a ser utilizado no viés administrativo. OBJETIVOS: Analisar os 
requisitos sendo o tamanho do módulo rural utilizado para a concessão de 
benefícios previdenciários e seus reflexos na perda da qualidade de segurado 
especial. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica. hipotético dedutivo, 
qualitativo, pois parte de um estude de caso, um julgado. RESULTADOS: Verifica-se 
que apesar do entendimento vigente nos tribunais superiores deste país o INSS, 
ainda vem concluindo em seus Processos Administrativos de forma denegatória, 
utilizando-se como referência o tamanho da terra que o Autor vive, alegando como 
exemplo que “consta no sistema de dados da previdência, terras que ultrapassam 
quatro módulos fiscais, desqualificando se assim a qualidade de segurado especial”, 
um entendimento que deve ser reformulado, uma vez que nem toda a terra 
pertencente ao Autor é utilizável e o mesmo pode não conseguir utilizar-se de toda a 
terra, Assim, tendo em vista os inúmeros processos que foram protocolados nos 
Juizados Especiais Federais, e que tinham como finalidade reformar a decisão que 
negou o pedido sob o fundamento de ultrapassar os quatro módulos rurais, a Turma 
Nacional De Uniformização Dos Juizados Especiais Federais, em 06 de Junho de 
2005, publicado no DJU de 04/08/2005, se referindo ao Resp 529.460/PR, vindo a 
alterar a Lei n° 8.213/91, passando a vigorar em sua Súmula 30 o enunciado: 
“Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo 
rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado 
especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de 
economia familiar.” Mesmo ocorrendo as alterações na Lei nº 11.718/08, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) também segue a mesma linha de entendimento do TNU 
em suas decisões, sendo que o tamanho da propriedade rural, não tem a finalidade 
de descaracterizar o regime de economia familiar quando preenchidos os demais 
requisitos legalmente exigidos.  CONCLUSÕES: Obviamente, então não se pode 
levar em consideração o tamanho do módulo rural, para a concessão de qualidade 
de segurado especial, uma vez que o tamanho da terra que pertence a parte autora, 
não se deve ser levado em consideração para a concessão do referido benefício.  
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O USO DO GENOGRAMA COMO RECURSO DIFERENCIAL PARA O 

PSICODIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA159 

Gislaine Hiera160 
Jairo Marchesan161 

Príncela Santana da Cruz162 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O presente artigo refere-se a ferramenta denominada genograma, a 
sua aplicação e utilização na prática clínica dos profissionais da psicologia. O 
genograma é um instrumento de grande valia e relevância para a construção de 
hipóteses sobre a estrutura e o funcionamento familiar, de modo a delinear as 
queixas trazidas pelo paciente e até mesmo para o problema que se busca 
compreender. A investigação e compreensão do sistema familiar resulta na melhor 
elaboração de intervenção psicológica para determinado paciente e/ou determinado 
sistema familiar. OBJETIVO: Identificar a frequência da utilização do genograma 
como ferramenta para psicodiagnóstico e/ou intervenção psicoterapêutica dentro da 
prática clínica. MATERIAIS E MÉTODOS: pesquisa de campo, de caráter 
exploratório, e que teve como procedimento a coleta de dados através da aplicação 
de um questionário no formato online, sob aprovação CAAE 48412421.2.0000.0117, 
cujo público alvo foram psicólogos clínicos atuantes em 2021 na região do Planalto 
Norte Catarinense, municípios de Canoinhas e Três Barras. Para a coleta de dados 
foi utilizado um questionário contendo 12 (doze) perguntas fechadas que abordaram 
aspectos sobre escolaridade, tempo de experiência na área, base(s) teórico-
metodológica(s) e perguntas específicas sobre o conhecimento, contexto, público, 
bem como a frequência da utilização da ferramenta genograma pelo profissional. A 
análise de dados ocorreu após os dados obtidos serem compilados e agrupados em 
forma de tabelas e gráficos conforme índice de número de respostas para cada 
alternativa. RESULTADOS: participaram da pesquisa 25 psicólogos clínicos, sendo 
23 do munícipio de Canoinhas e 2 do município de Três Barras, sendo a maioria na 
faixa-etária entre 20 e 35 anos, e maioria com o nível de escolaridade superior, ou 
seja, a graduação (68%), sobre o genograma 84% dos participantes tem 
conhecimento sobre a ferramenta e apenas 16% não possui conhecimento da 
mesma. Dentre esses participantes, apenas 28% afirmaram utilizar ou já ter utilizado 
em sua prática clínica, sobrando assim 72% que não utilizam a ferramenta ou nunca 
a utilizaram com seus pacientes. Há uma equivalência quanto a sua utilização, 
sendo 8% tanto para intervenção terapêutica quanto para o psicodiagnóstico, bem 
como 8% para psicodiagnóstico e intervenção terapêutica, enquanto 76% afirmam 
não utilizar o genograma na prática clínica. Os participantes da pesquisa que 
aplicam o genograma em sua prática clínica foram em maioria para adultos 28%, 
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ficando empatado crianças, adolescentes e idosos com 8% e nenhuma aplicação em 
grupo. CONCLUSÕES: foi possível evidenciar que o uso do genograma na prática 
clínica não é comum entre os psicólogos participantes da pesquisa, contudo, a 
maioria possui conhecimento sobre a ferramenta. Quanto ao questionamento sobre 
a segurança na aplicação do recurso, o que foi evidenciado na pesquisa é que 12% 
dos entrevistados não utilizam a ferramenta na pratica clínica pois tem dúvidas 
quanto a aplicação da mesma, 24% utilizam, pois, se identificam com a ferramenta e 
64%, de fato, não utilizam a ferramenta em sua atuação profissional. 

 

Palavras-Chave: Genograma. Psicodiagnóstico. Ferrramentas Psicológicas. 
Psicologia. 
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ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO: A APLICAÇÃO DO INVENTÁRIO DE 

SINTOMAS DE STRESS PARA ADULTOS DE LIPP (ISSL) NO SETOR DE 

RECURSOS HUMANOS DE UMA MULTINACIONAL DO RAMO DE PAPEL E 

CELULOSE 

Jeferson Ostroski Martins163 

Tadeu David Geronasso164 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Estresse é uma resposta psicológica, física, mental e hormonal do 
organismo frente a uma situação de grande importância, podendo ser negativo ou 
positivo (MARILDA LIPP, 2000). O estresse pode ser gerador de distúrbios 
psíquicos, como a síndrome de Burnout. De acordo com Freudenberger e Richelson 
(1980), o Burnout “é uma resposta emocional a situações de stress crônico em 
função de relações intensas – em situações de trabalho – com outras pessoas”. O 
setor de recursos humanos trabalha em contato direto com funcionários, e por se 
tratar de uma função de relacionamento interpessoal, é passível de situações 
estressoras. OBJETIVOS: Pesquisar sobre a possibilidade de estresse em 
funcionários do setor de recursos humanos de uma multinacional do planalto norte 
catarinense. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa é de natureza exploratória e a 
metodologia utilizada é mista. O universo para a pesquisa foi composto por 12 
funcionários do setor de recursos humanos de uma multinacional do ramo de papel 
e celulose localizada no Planalto Norte Catarinense. Para a realização da pesquisa 
foi utilizado o teste psicológico Inventário de sintomas de stress para adultos de Lipp 
(ISSL), que avalia a existência do estresse, qual fase se encontra (alerta, 
resistência, quase exaustão e exaustão) e a predominância dos sintomas (físicos ou 
psicológicos) e um questionário com perguntas abertas e fechadas. Para a análise 
dos dados foi utilizada a tabela de correção, categorizados e apresentados em forma 
de gráficos e tabelas. As perguntas fechadas foram trabalhadas em estatística 
simples e as perguntas abertas categorizadas e efetuadas baseado na análise 
categorial temática de conteúdo, de acordo com Bardin (2011). RESULTADOS: 
Após a correção do teste padronizado ficou constatado que 58,3% dos funcionários 
apresentam estresse, deste total, 85,7% se encontram na fase de resistência e 
14,3% na fase de quase-exaustão. Quanto a predominância dos sintomas, 42,8% 
dos funcionários apresentam sintomas físicos, 42,8% dos funcionários apresentam 
sintomas psicológicos e 14,4% apresentam sintomas físicos e psicológicos. Quanto 
aos possíveis fatores desencadeadores de estresse no ambiente de trabalho, na 
categoria estresse no ambiente de trabalho: a aplicação do inventário de sintomas 
de stress para adultos de Lipp (ISSL) no setor de recursos humanos de uma 
multinacional do ramo de papel e celulose temos a subcategoria possíveis 
desencadeadores e o elemento de análise pressão no trabalho, segundo Kilimnik et 
al. (2013) pressão no trabalho está intimamente relacionado com a carga excessiva 
de atribuições. No elemento de análise desgaste físico ou mental, segundo pesquisa 
realizada pelo Banco Mundial (2015) o desgaste físico ou mental é uma das 
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principais causas de perda de produtividade. CONCLUSÕES: A pesquisa identificou 
estresse no setor de recursos humanos, levantou que os funcionários que possuem 
estresse não se encontram na mesma fase e predominância de sintomas, e que os 
possíveis desencadeadores são decorrentes de fatores internos. Deve-se buscar 
estratégias para diminuir o estresse nos funcionários do setor de recursos humanos 
da empresa.  
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTILO DE VIDA EM ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO 

EM UM PERÍODO DE PANDEMIA 
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RESUMO  

INTRODUÇÃO: Neste momento de pandemia, diversas medidas de isolamento 
social foram instituídas com o intuito de frear o contágio do novo Corona Vírus 
(SARS COV-12) entre os estudantes do Colégio Mafrense. As medidas restritivas 
não tiveram como cenário somente as escolas, mas se estenderam à clubes, praças 
públicas, parques, locais de atividade física, enfim, todos os lugares propícios a 
aglomerações de pessoas. Tais medidas tiveram como consequência o 
enclausuramento dos adolescentes. Mesmo com a permanência do funcionamento 
de serviços essenciais, muitos se mantiveram afastados do convívio social em 
decorrência do isolamento. Este contexto, fez com que os alunos modificassem a 
sua rotina com a quarentena e com isso afetando os hábitos e mudanças nos estilos 
de vida, tais como: sono, alimentação e atividade física, uso de celulares/internet no 
período de restrição social para a prevenção e controle da pandemia da COVID-19. 
OBJETIVOS: Analisar o estilo de vida dos escolares em um período de pandemia. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa básica, de caráter descritiva, 
exploratória, transversal e quali-quantitativa. A amostra foi composta por 55 
estudantes do ensino médio que aceitaram participar da pesquisa, fazem parte de 
uma instituição de ensino privado do Planalto Norte Catarinense. A coleta de dados 
se deu durante uma intervenção do Estágio de Saúde Coletiva, com ênfase em 
Saúde do Escolar. Inicialmente foi realizada uma palestra orientativa em sala de 
aula, sobre as formas de autocuidado para uma melhor qualidade de vida durante a 
pandemia, incluindo itens sobre exposição excessivas as informações, leitura, 
atividade física, alimentação, e padrão de sono. Posteriormente foi aplicado um 
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questionário sobre estilo de vida, com perguntas abertas e fechadas, relacionadas 
ao tema da palestra. A análise estatística foi realizada através do programa 
Microsoft Excel®, foi utilizado média e Teste t student para a tabulação dos dados. 
RESULTADOS: A pesquisa contou com uma amostra de 55 estudantes com idade 
entre 14 e 18 anos. O presente estudo trouxe que 98,2% dos estudantes usam o 
celular como fonte de acesso à internet, e entre os aplicativos mais utilizados o 
Instagram obteve 89,1% e o Twitter 69,1% das respostas. Destes alunos 69,1% 
afirmam nunca terem divulgado notícias falsas mesmo que 20% estão 6 horas e 
18,5% fiquem 10 horas por dia conectados à internet. Desses respondentes 25,5% 
dormem menos que 6 horas por dia. A pesquisa ainda trouxe p=0,03 quando 
comparado os hábitos alimentares e a prática de atividade física, afirmando que a 
qualidade da alimentação influencia na prática física. A minoria dos alunos faz uso 
de medicamentos como suplementos alimentares e para academia (1%), 
antidepressivos (1%) e ansiolíticos (1%). O estudo ainda trouxe que 16,4% preferem 
ficar no quarto e que 63,6% não escrevem sobre seus sentimentos, mas 54,5% 
possuem o hábito de leitura. Por fim, 54,5% afirmaram que foi muito interessante 
aprender sobre a qualidade de vida e 58,2% responderam que estão em processo 
de melhora do autocuidado. CONCLUSÕES: Conclui-se que a maioria dos 
estudantes do ensino médio avaliados através de um questionário, usam a internet 
como fonte de acesso, sendo que a maior parte utiliza apenas informações 
verdadeiras. Não possuem o hábito de escrever, porém praticam leitura 
regularmente e relatam ter bons hábitos alimentares juntamente com a prática de 
atividades físicas. 
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RESUMO  

INTRODUÇÃO: A dor pode ser definida como uma experiência sensorial 
desagradável, ocasionada por múltiplos fatores, muitas vezes, relacionadas a 
aspectos psicossociais, ambientais e ao uso incorreto da biomecânica corpo. 
Todavia, também está suscetível a ocasionar problemas de adoecimentos 
ocupacionais, capaz de comprometer a saúde física e mental do indivíduo, por 
exemplo em seu ambiente de trabalho. A prática laboral se refere a uma atividade 
humana, de caráter social, propositiva, consciente, fundamental para a manutenção 
e evolução da sociedade, por este motivo a avalição da dor em trabalhadores se faz 
essencial. OBJETIVOS: Avaliar o nível da dor e quais os locais do corpo acometidos 
de colaboradores de uma Instituição de Ensino Superior. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foi realizada uma pesquisa básica, descritiva, com base na busca exploratória e 
cientifica, com abordagem do tipo quali-quantitativa. Feito aplicação do Questionário 
de CORLETT para 30 colaboradores de uma Instituição de Ensino Superior, sendo 
destes 11 funcionários dos serviços gerais, 12 professores do ensino médio e 17 
colaboradores da secretaria de diversos setores da Instituição. Tendo como fonte de 
busca as bases de dados como SciELO e PubMed, com abordagem dos artigos dos 
últimos 4 anos e com descritores boleanos ”Ergonomia AND ERGONOMIA”, 
“Ergonomia AND DOR”, “Ergonomia AND FISIOTERAPIA”. RESULTADOS: 
Realizou-se a coleta das respostas de 19 mulheres e 11 homens ao todo. Todos 
trabalham na mesma Instituição de Ensino Superior, estão na mesma faixa etária 
(média: 38 anos; desvio padrão = 4,37) e possuem próxima quantidade de anos de 
trabalho (média: 7,87 anos; desvio padrão = 2,90). Os dados coletados 
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apresentaram p = 0,03 quando comparado o nível de dor total das amostras da 
pesquisa. A pesquisa apontou que funcionários de serviços gerais, professores e 
secretários possuem dores com período superior há seis meses para todas as 
respostas colhidas. Também trouxe que, a longa permanência em pé, postura 
corporal inadequada, esforço físico contínuo e utilização excessiva dos membros 
superiores são fatores que, se apresentaram influentes no bem-estar do organismo 
e no processo saúde-doença das amostras analisadas.  CONCLUSÕES: Conclui-se 
que, os aspectos notados referentes a dor de funcionários de serviços gerais e 
professores é de nível moderado e crônico. A partir disto necessitando de 
intervenções como ginástica laboral e orientações sobre uma postura adequada 
para a atividade exercida durante o trabalho. 
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O “FIQUE EM CASA” E O “VÁ PRA RUA”: OS DISCURSOS POLÍTICOS NA 

PANDEMIA E OS DILEMAS MORAIS DE MICHAEL SANDEL 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho aborda os posicionamentos políticos de abertura 
econômica ou isolamento social durante a pandemia no Brasil sob a perspectiva dos 
dilemas morais apresentados por Michael Sandel no livro Justiça: O que é fazer a 
coisa certa. Ao longo da pandemia da covid-19, diversos posicionamentos políticos 
se controverteram em torno da liberação econômica, ao custo de maior transmissão 
do vírus e mortes, e o isolamento social, em detrimento do crescimento econômico. 
Esse cenário de decisões sensíveis e politização da pandemia pode ser analisado a 
partir dos dilemas morais apresentados por Sandel, onde uma escolha sempre 
causa alguma angústia pela preterição da outra, a exemplo do dilema do vagão 
(trolley dilema). É importante observar que qualquer uma das escolhas é válida sob 
o aspecto moral, no entanto enfrenta problemas nas consequências da outra. 
OBJETIVOS: pesquisar a construção teórica de Michael Sandel no livro Justiça: O 
que é fazer a coisa certa; pesquisar e analisar alguns dos discursos políticos 
divergentes proferidos durante a pandemia pelos governos federal e estaduais; 
cotejar os discursos políticos com os dilemas morais. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa bibliográfica ocorreu a partir do livro Justiça: O que é fazer a coisa certa, 
de Michael Sandel. A pesquisa empírica ocorreu a partir dos discursos políticos 
proferidos pelos governos federal e estaduais divergentes entre si. A metodologia do 
trabalho é qualitativa, com abordagem dedutiva, e as principais ferramentas 
metodológicas foram a pesquisa bibliográfica, a análise de documentos e a análise 
de discurso. RESULTADOS: os discursos políticos relacionados à restrição ou não 
da liberdade ao longo da pandemia da covid-19 sinalizam divergências políticas 
entre futuros adversários ou manutenção do poder. Mesmo quando tomadas sem 
pretensões políticas, qualquer dessas decisões implicariam perdas, vez que 
constituem dilemas morais. No entanto, como a fundamentação ocorreu em meio a 
disputas ideológicas e pouco técnicas, o resultado é sempre mais trágico, 
envolvendo mortes, perdas econômicas e desestruturação familiar. CONCLUSÕES: 
a partir do material pesquisado conclui-se que, para além dos conflitos morais de 
adotar-se um discurso em detrimento de outro, o conflito entre decisões girou mais a 
partir de divergências ideológicas e pretensões políticas, que por perdas 
relacionadas à saúde pública. 
 

Palavras-Chave: Pandemia. Discursos políticos. Dilemas morais. 
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PERFIL E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS DE MUNICIPIOS DO PLANALTO 

NORTE CATARINENSE 

 

Gabrielly Buss181 
Sthefany Maria Vaz Melo182 

Anair Andrea Nassif183 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho mostra a importância da qualidade de vida 
como fator contribuinte para o processo de envelhecimento. Destaca a importância 
da equipe multiprofissional de saúde com um bom gerenciamento do enfermeiro em 
todo o processo de planejamento assistencial de acordo com as necessidades do 
paciente. Portanto é imprescindível uma avaliação individualizada de enfermagem, 
abordando e reunindo as investigações coletadas com uma visão holística das 
características biopsicossociais juntamente com o paciente, para implementação de 
um plano de cuidado com incentivo à independência e ao seu autocuidado, 
ajudando a promover uma percepção positiva com o processo de envelhecimento e 
adaptação às mudanças, mantendo uma qualidade de vida juntamente com as 
políticas públicas de saúde preparando os países para padrões e cuidados 
focalizados na promoção e qualidade de vida, com questões sobre a interação 
envelhecimento com mudanças sociais e de comportamentos, diminuindo a 
morbimortalidade e ajudando para a não progressão de doenças crônicas e 
degenerativas (POTTER; PERRY, 2013). OBJETIVOS: Verificar o perfil e a 
qualidade de vida de idosos acima de 60 anos, que pertencem a Municípios do 
Planalto Norte Catarinense, destacando alguns hábitos de vida, e bem-estar; 
desvelando aspectos positivos e negativos nesse campo de investigação, conforme 
o modo de viver de uma forma integral. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma 
pesquisa qualiquantitativa, descritiva, exploratória e de campo. Participaram da 
pesquisa 35 idosos com idade entre 60 e 75 anos, contatados por intermédio dos 
acadêmicos da 9ª fase de enfermagem da UnC no ano de 2021 com seus parentes 
e amigos, durante um período de pandemia. O instrumento para coleta de dados foi 
através de um questionário on-line semiestruturado, com três perguntas abertas e 
dezoito fechadas, o qual foi anexado e enviado via aplicativo de mensagens por 
meio de um link, juntamente com a carta convite a um grupo de idosos delimitado 
pelos acadêmicos, previamente estabelecido. O período de coleta de dados foi o 
mês de maio e junho. RESULTADOS: Os idosos tem buscado cada vez mais a sua 
autonomia, sendo assim a longevidade mostra o quanto o envelhecimento saudável 
é importante para poder alcançar uma qualidade de vida mais favorável (MACHADO 
et al., 2015). Foram avaliadas as respostas de todos os idosos que participaram da 
pesquisa, possuindo ou não aspectos positivos para a qualidade de vida, sendo 
evidenciados um conjunto de aspectos importantes que são agregados no decorrer 

                                            
181

 Acadêmica do curso de Enfermagem, Universidade do Contestado – UNC Mafra, e-mail: 
gabrielly.buss@aluno.unc.br 

182
 Acadêmica do curso de Enfermagem, Universidade do Contestado – UNC Mafra, e-mail: 

sthefany.melo@aluno.unc.br 
183

 Docente do curso de Enfermagem, Universidade do Contestado – UNC Mafra, e-mail: 
andreas@unc.br 

mailto:sthefany.melo@aluno.unc.br


 

116 
Anais do X Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (X SIPEX) 
ISBN: 978-65-88712-80-1 

dos anos de vida, influenciando em questões importantes relacionados a saúde 
física, mental e social na terceira idade. CONCLUSÕES: Pode-se constatar por meio 
da pesquisa e do discurso dos participantes que a presença familiar e de 
profissionais de saúde é imprescindível para o apoio aos idosos nesta fase da vida 
mantendo um bom vínculo afetivo com a sua família e socialmente. Demonstrando 
que a percepção de qualidade de vida está baseada na buscar pela autonomia, 
autocuidado e que viver intensamente não signifique apenas em acrescentar dias na 
sua existência, mas sim, de agregar um sentido e qualidade de vida em seus anos. 

 

Palavras-Chave: Atenção à Saúde do Idoso. Qualidade de Vida. Promoção da 

Saúde. Envelhecimento demográfico. Políticas públicas. Enfermagem em Saúde 

Pública. 
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INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA CIRTOMETRIA DOS 

COLABORADORES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
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Felipe Eduardo de Oliveira186 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As doenças ocupacionais respiratórias podem ocorrer da exposição 
do trabalhador a riscos presentes no ambiente de trabalho. Esses riscos, podem 
causar danos à saúde em todos os níveis do trato respiratório. A cirtometria avalia a 
mobilidade torácica e, se obtêm pela diferença entre a inspiração e a expiração 
máximas em três níveis, região axilar, processo xifoide e região umbilical, 
mensurada por meio de uma fita métrica. OBJETIVO: Verificar a influência da 
atividade física na expansibilidade torácica de trabalhadores de uma Instituição de 
Ensino Superior. METODOLOGIA: Pesquisa de natureza básica, quantitativa, 
exploratória, descritiva e transversal.  Contou com a participação de 10 
colaboradores de uma Instituição de Ensino Superior do Planalto Norte Catarinense. 
Para busca do referencial teórico foi utilizada a plataforma Scielo com 4 artigos 
recorridos. A intervenção realizada, contou com a avaliação da cirtometria 
toracoabdominal nos três níveis, axilar, processo xifoide e região umbilical durante 
os movimentos de expiração e inspiração máximas, utilizando uma fita métrica. Após 
a coleta, foi realizado a sua tabulação, utilizando o programa Microsoft Excel para 
verificação da média, desvio padrão e frequência. RESULTADOS: O grupo 1, nos 
níveis axilar e processo xifoide, estão dentro dos valores de referência entre 4 e 7 
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centímetros. Entretanto, o Grupo 2 está abaixo do ideal em todos os níveis. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluímos que os pacientes que realizam atividade 
física possuem maior expansibilidade torácica a nível axilar e de processo xifóide 
quando comparados com os que não realizam atividade física. 
 

Palavras-Chave: fisioterapia; atividade física; trabalhadores.  
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PESQUISA DE OPINIÃO NA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

TRADICIONAL POR TECNOLOGIA LED NA CIDADE DE CONCÓRDIA193 

 

Eduardo Luan Pilonetto194 
Clóvis Seffrin Junior195 

Mari Aurora Favero Reis196 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas a sociedade vivenciou um progresso em 
melhoria no desenvolvimento de tecnologias para a iluminação artificial. Entre as 
aplicações para as tecnologias, a iluminação pública destaca-se devido a 
importância para a sociedade moderna, porém representa custos para os 
municípios. Um estudo desenvolvido em 2018 para pré-retrofit na iluminação pública 
de Concórdia mostrou que a iluminação tradicional gera elevado consumo, falta de 
manutenção e necessidade de melhorias, indicando a substituição das lâmpadas do 
sistema tradicional (vapor de sódio e mercúrio) por iluminarias de LED (Light 
Emitting Diodes). Em 2021 iniciamos uma pesquisa para avaliação pós-retrofit da 
tecnologia LED instalada, onde está sendo analisado eficiência, intensidade 
luminosa e design da iluminação pública de Concórdia, bem como um comparativo 
com os dados anteriormente coletados nas tecnologias tradicionais. OBJETIVOS: 
Investigar a opinião da população local sobre sua satisfação na troca de iluminação 
tradicional por LED nas vias públicas do centro de Concórdia. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Inicialmente foi elaborado um instrumento de coleta de dados com uso 
do tipo Google Forms, que foi encaminhado aos moradores por intermédio das 
mídias sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram e E-mail). RESULTADOS: O 
instrumento teve um alcance de 165 moradores, que responderam ao questionário. 
Em relação a qualidade da iluminação pública, 39,4% responderam que é excelente, 
35,8% responderam que é ótimo, 20% que é bom, 4,2% regular e 0,6% 
consideraram ruim. Quando questionados em relação a troca das tecnologias, 
40,6% consideram excelente, 35,8% ótima, 18,8% bom, 4,2% regular e somente 
0,6% considera ruim. Quando questionadas sobre a necessidade de melhoria em 
algum aspecto no serviço de iluminação pública com LED, 83% responderam que 
não, 12,7% talvez e 4,2% responderam sim. Para quem respondeu sim sobre 
necessidade de melhoria, respondera: substituir as lâmpadas em todas as ruas; 
ampliação para os bairros; ampliar este tipo de iluminação para mais ruas da cidade; 
luzes permanecem acesas durante o dia (muito provável que se referia aos locais 
onde não houve a troca). Quando questionados se outras cidades deveriam seguir a 
iniciativa, 77% responderam que concordam totalmente, 6,7% concordam 
parcialmente, 14,5% não tem opinião e 1,8% discordam totalmente. Em relação a 
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alguma mudança pessoal como dificuldade no sono devido a mudança constatada, 
58,2% discordam totalmente, 3% discordam totalmente, 36,4% não tem opinião, 
1,8% concordam totalmente e 0,6% concordam parcialmente. Quanto à percepção 
sobre a mudança na incidência da luz, 162 pessoas identificaram mudanças na 
iluminação e 3 responderam que não identificaram. Perguntou-se, também, se se há 
benefícios para os moradores, 162 identificaram benefícios na substituição e 3 
discordam e informa que não identificaram.  CONCLUSÕES: A partir dos dados 
coletados é possível identificar a aprovação e aceitação da população local em 
relação a troca de iluminação tradicional por LED. Os resultados mostram que 
investir em novas tecnologias, como as utilizadas na iluminação pública pode 
promover qualidade de vida à população local. Os resultados dos estudos que estão 
sendo realizado na avaliação técnica e econômica, sobre a tecnologia instalada, 
poderá demostrar a eficiência energética e ganhos providos pela mudança 
tecnológica. 
 

Palavras-Chave: Iluminação pública, pesquisa de opinião, lâmpadas LED. 
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INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E FORÇA DE PREENSÃO PALMAR EM IDOSOS 

 

Aline Riher197 
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Ademir Geraldo Da Luz203 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: De acordo com Nogueira et al (2017), a medida da força de 
preensão manual (FPM) é um bom indicador da força muscular global, sendo um 
equipamento de baixo custo e útil para a avaliação. A força muscular em níveis 
consonantes é necessária para atingir a independência funcional, sendo um 
indicador da saúde global do indivíduo, visto que, a diminuição dessa força é 
geralmente associada a maior risco de quedas, maiores períodos de internação 
hospitalar e aumento de níveis pressóricos. Com a utilização do dinamômetro 
manual, é possível realizar a avaliação da força muscular global por meio da força 
muscular periférica (FMP), com equipamento de baixo custo e de forma não invasiva 
(LIMA et al 2018). O programa de fisioterapia visa desenvolver as habilidades 
motoras de pacientes, portanto, escalas de avaliação funcional são de grande valia 
para auxiliar no desenvolvimento do tratamento. O  ndice de Barthel é um dos 
instrumentos amplamente utilizados no mundo todo para avaliação da 
independência funcional e mobilidade do idoso, mensurando a capacidade de tal 
para realização de dez atividades da vida diária (POLESE et al 2008). OBJETIVO: 
Correlacionar a independência funcional através do Índice de Barthel e teste de 
Preensão Palmar em idosos. METODOLOGIA: Inicialmente, para a quantificação da 
força muscular periférica foi utilizado um dinamômetro hidráulico Jamar. Durante o 
teste, o avaliado permaneceu sentado em uma cadeira sem apoio para braços. O 
teste foi realizado três vezes, em ambos os membros superiores, com intervalo de 
60 segundos para cada nova tentativa, sendo utilizado o melhor resultado 
(TEIXEIRA et al, 2015).   seguir, foi aplicado o  ndice de Barthel, onde cada tópico é 
pontuado de acordo com a execução do paciente em realizar tarefas de forma 
independente, com alguma ajuda ou de forma dependente. A pontuação é 
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interpretada da seguinte maneira: Incapaz de realizar a tarefa, requer ajuda 
substancial, requer moderada ajuda, requer mínima ajuda e totalmente 
independente (MINOSSO et al 2010). RESULTADOS: A amostra foi composta por 7 
idosos não institucionalizados, sendo 57,14% do sexo feminino com idade média de 
75,5 anos e 42,86% do sexo masculino com idade média de 72,3 anos. Em relação 
aos resultados do Índice de Barthel Modificado foi encontrado no grupo do sexo 
feminino uma média de 100 pontos, enquanto no grupo do sexo masculino foi 
encontrada uma média de 95 pontos. No teste de Dinamômetria o grupo do sexo 
feminino obteve uma média de 19,5 pontos no membro superior direito e de 16 
pontos no membro superior esquerdo. De acordo com os valores de referência de 
Bohannon et al (2006), com a média de idade, o lado esquerdo das mulheres 
demonstrou-se em resultado “Bom”, enquanto o lado direito apresentou resultado 
abaixo do regular. O grupo do sexo masculino obteve uma média de 61,3 no 
membro superior direito, e uma média de 49,3 pontos no membro superior esquerdo. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os idosos avaliados estão dentro dos valores normais 
para força de preensão palmar, o que corrobora com a alta pontuação obtida para 
independência funcional. 
 

Palavras-Chave: Funcionalidade. Fisioterapia. Força de Preensão Palmar. 
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EFEITOS DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM HIV 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Com o progresso na área da saúde e o aperfeiçoamento em 
terapias antirretrovirais, os indivíduos com HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) 
estão apresentando maior expectativa de vida, resultando em cronicidade nas 
multimorbidades (DEBOER et al; 2019). As comorbidades mais recorrentes nesses 
indivíduos são decorrentes de causas infecciosa, cardiovascular, metabólica, 
osteoporose e doenças neurodegenerativas (TORRES et al; 2017). A fisioterapia 
tem valor expressivo na manutenção decapacidade física, funcional e no 
reestabelecimento da função e mobilidade nos indivíduos infectados (AMORIM et al; 
2017). OBJETIVO: Verificar os efeitos da fisioterapia no tratamento de pacientes 
com HIV. METODOLOGIA: Esta pesquisa é uma revisão sistemática, a qual ocorreu 
em bases de dados eletr nicas, sem restrições de idioma: Pubmed, Scielo e 
Ph siotherap  Evidence Database (PEDro). Na busca de dados foram utilizados os 
seguintes descritores: HIV, reabilitação, fisioterapia, e sua associação utilizando o 
descritor boleano “AND”, todos estes descritores também utilizados na língua 
inglesa. Os estudos incluídos nas buscas foram ensaios clínicos randomizados, 
estudos observacionais e revisões sistemáticas. RESULTADOS: Ajidahun et al, 
2020 e Shah et al, 2016 utilizaram exercício físico sendo que ambos apresentaram 
resultados positivos no metabolismo ósseo, melhora na função motora, redução dos 
custos hospitalares, aumento do retorno ao trabalho e na produtividade. Souza et al, 
2018 utilizou exercício físico resistido e como resultado obteve melhora das 
respostas cognitivas de pessoas com HIV / AIDS, ou seja, a capacidade de focar a 
atenção em estímulos específicos e desconsiderar estímulos irrelevantes. Amorim 
et. al, 2017 utilizou de cinesioterapia, exercícios de condicionamento físico, 
exercícios respiratórios, terapia manual e exercícios de fortalecimento, como 
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resultado conseguiu descrever o perfil dos usuários infectados pelo HIV em um 
Serviço de Fisioterapia. Rodrigues et al; 2018 utilizou cinesioterapia e eletroterapia e 
teve resultado positivo no ganho de ADM, força muscular, equilíbrio e marcha. 
MOORE et al, 2019 usou a técnica de TaiChi e obteve resultado positivo na redução 
da dor crônica e aumento do desempenho físico. Wimberly et al, 2018 e Wimberly et 
al, 2020 realizou estudos com a Ioga, o qual não apresentou efeitos satisfatórios 
quando pensado em utilizar como meio alternativo para reduzir o uso da medicação. 
Sandoval et. al, 2016 utilizou do uso de talas noturnas nas extremidades para 
redução da dor crônica e melhora na qualidade do sono, os resultados deste estudo 
sugerem que o uso de talas LE (talas noturnas) noturnas ou forros de tala reduz a 
dor relacionada ao DSPN (neuropatia periférica sensorial distal) e melhora a 
qualidade do sono em PVHA (pessoas vivendo com HIV e AIDS). 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os programas de exercícios fisioterapêuticos auxiliam 
na melhora do condicionamento físico bem como no aumento da funcionalidade 
desses indivíduos. Essas atividades voltadas à prevenção das alterações funcionais 
auxiliam na qualidade de vida física, psíquica e social. O trabalho de promoção à 
saúde tem se configurado como um dos elementos essenciais no HIV, entretanto os 
estudos especificam de maneira vaga o papel da fisioterapia da mesma maneira que 
poucos abordam o assunto.  
 

Palavras-Chave: HIV. Fisioterapia. Qualidade de Vida. Reabilitação.  
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ALTERAÇÕES DA MARCHA CORRELACIONADAS AO EQUILÍBRIO DINÂMICO 

DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA 

PEDIÁTRICA 

 

Amanda Grein211 
Amanda Regina Cechinel da Silva212 

 Julia Fietz213 
Natalia Rocha214 

 Karin Fernanda Ramos Adriano215 

Diovana Abreu Sartor216 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A marcha típica envolve múltiplos processos neurológicos, além dos 
aspectos musculoesqueléticos, apresentando padrões de contato recíproco com a 
superfície, onde o corpo move-se para frente, sendo que um membro serve como 
apoio enquanto o outro avança para uma nova posição de apoio. Em seguida, os 
membros invertem seus papéis para a transferência de peso de um membro para o 
outro, os pés ficam em contato com o solo. A marcha utiliza uma sequência de 
repetições do membro para permitir o avanço do corpo ao mesmo tempo em que 
permite a postura estável e um equilíbrio dinâmico. Na marcha é necessário um 
controle de todo o membro inferior, sob ação do SNC, que permite ativação de 
vários músculos entre os segmentos, significando que o movimento de uma 
articulação afetará as outras dos segmentos adjacentes. Apesar de o equilíbrio estar 
associado direta ou indiretamente com o cérebro todo, um subconjunto de estruturas 
desempenha um papel fundamental para que ele ocorra e está implicado em 
distúrbios do mesmo. Algumas dessas estruturas como o cerebelo, os gânglios da 
base, o tálamo, o hipocampo, o córtex parietal inferior e o lobo frontal podem ser 
particularmente centrais para as habilidades de equilíbrio, independentemente de 
estar sendo treinado ou avaliado. Na existência de uma doença ou lesão a falta de 
mobilidade gera reações compensatórias em segmentos adjacentes e a marcha se 
torna uma mistura de padrões normais e anormais, ocasionando frequentemente 
alterações no equilíbrio estático e dinâmico. OBJETIVOS: Diante desse contexto o 
presente estudo busca correlacionar às alterações de marcha e o equilíbrio dinâmico 
em crianças. MATERIAL E METODOS: Trata-se de uma pesquisa descritiva, 
quantitativa de caráter transversal. A amostra foi composta por 7 pacientes de uma 
Clínica Escola de Fisioterapia Pediátrica do Planalto Norte Catarinense. Inicialmente 
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foi realizado a anamnese com os pacientes participantes, e em seguida foi realizado 
a análise da marcha e equilíbrio dinâmico onde os pacientes realizaram o deambular 
independente, em linha reta em um percurso de 4 metros considerando ida e volta. 
Os dados coletados foram analisados através do programa Microsoft Excel 2007®. 
RESULTADO E DISCUSSÃO: Participaram da pesquisa sete pacientes de ambos 
os sexos, 6 do sexo feminino e um do sexo masculino. A média de idade no sexo 
feminino é de 9,33±3,44 anos e no sexo masculino a média é de 5 anos. Destes 
pacientes 6 são classificados como pacientes neurológicos e 1 como paciente 
ortopédico. Na análise da marcha 3 pacientes apresentaram alterações discretas, 2 
pacientes alterações moderadas e 2 pacientes alterações acentuadas na execução 
das fases da marcha. Na avaliação do equilíbrio dinâmico 5 pacientes apresentaram 
alteração discreta e 2 pacientes apresentaram alteração modera no equilíbrio 
dinâmico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após a análise dos resultados, foi verificado 
uma significativa relação entre alterações de marcha e equilíbrio dinâmico. Tendo 
em vista que alterações da marcha podem reduzir a estabilidade, aumentando a 
oscilação corporal e alterando a estratégia de movimento, que resulta em um déficit 
de equilíbrio.  
 

Palavras-Chave: Análise da Marcha. Equilíbrio Dinâmico. Pediatria.  
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ANÁLISE DO EQUILÍBRIO PÓS-TRAUMATISMO CRANIANO NA REABILITAÇÃO 

CONVENCIONAL ASSOCIADA A TÉCNICAS DO MUAY THAI 

 

Aline Riher217 
Maria Eduarda Trierweiler218 

Monica de Lima Lansky219 
Raquel Jaroszevski Augustin220 

Thaís Neidert221 
Valéria Voigt Soares222 

Denise Aparecida de Araújo Kalil223  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O traumatismo crânioencefálico (TCE), é definido como qualquer 
agressão de ordem traumática ocasionando uma lesão anatômica ou 
comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, encéfalo ou seus vasos e 
têm como causas acidentes de trânsito (atropelamentos, automobilístico, ciclísticos), 
agressões, acidentes por arma de fogo, catástrofes, entre outros. As pessoas que 
sobrevivem a um TCE podem ficar com sequelas permanentes incluindo déficits de 
equilíbrio, motores, sensoriais, cognitivos, de linguagem, emocionais e/ou 
comportamentais. A fisioterapia tem atuação por meio de intervenções imediatas, de 
reabilitação e preventivas. São aplicados recursos a fim de recuperar, tratar e 
prevenir lesões e/ou agravos, através de planejamento ao retorno da atividade física 
e atividades de vida diária, com treinamento proprioceptivo, ganho de segurança, 
confiança, força, agilidade e coordenação, proporcionando uma melhor performance 
no esporte e na qualidade de vida. OBJETIVO: Analisar os efeitos de um 
treinamento intensivo de reabilitação em um paciente pós-Traumatismo 
Crânioencefálico, por meio de movimentos de Muay Thai. METODOLOGIA: Foi 
realizado um estudo de caso com um participante, cujo sofreu um TCE há 
aproximamente 06 meses, sendo realizadas 05 sessões com 50 minutos de duração 
ao todo, com técnicas desportivas do Muay Thai aliadas a treinamento 
cardiorrespiratório. Na primeira e na última sessão, foi realizado o Teste de Equilíbrio 
de Romberg, visando avaliar o equilíbrio estático do participante. Quanto ao 
tratamento fisioterapêutico nas três primeiras sessões, foram utilizadas inteiramente 
técnicas provenientes do Muay Thai; já nas duas ultimas sessões, além das técnicas 
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do Muay Thai, foi realizado aquecimento por 10 minutos em esteira ergométrica com 
controle cardíaco de 70% da capacidade máxima do participante. RESULTADOS: 
Na última sessão, quando realizado o Teste de Equilíbrio de Romberg novamente, 
foi observado que o paciente conseguiu realizar o teste em base bipodal, de olhos 
abertos e fechados, mantendo por 30 segundos, sem desequilíbrios. O paciente 
ainda conseguiu realizar o teste em postura de tandem à direita e a esquerda, de 
olhos abertos por 30 segundos sem grandes desequilíbrios. A partir da postura de 
tandem à direita e a esquerda com olhos fechados e postura unipodal à direita e a 
esquerda, de olhos abertos e fechados, o mesmo não conseguiu completar os testes 
em decorrência de desequilíbrios e necessidade de auxílio. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Foi observado que, com as condutas realizadas de forma intensiva com o 
participante, houve uma melhora significativa no quadro funcional, propiciando 
consequente melhora no equilíbrio estático. Ainda há a necessidade de verificar a 
eficácia da modalidade desportiva associada ao tratamento convencional pós-
traumatismo crânioencefálico, bem como a rapidez na reabilitação. 
 

Palavras-Chave: Fisioterapia; Traumatismos Craniocerebrais; Reabilitação 

neurológica; Muay Thai. 
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PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA SAÚDE DO 

TRABALHADOR DE UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA 

 

Aline Riher224 
Maria Eduarda Trierweiler225 

Monica de Lima Lansky226 
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Valéria Voigt Soares229 

Paty Pereira230  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A saúde do trabalhador está relacionada a diversos fatores, dentre 
eles o fator socioeconômico, tecnológico e organizacional, além de fatores de risco 
como natureza física, química, biológica, mecânica e ergonômica quando falamos 
dos processos laborais produtivos. Assim sendo, compreender as relações de 
trabalho e saúde-doença, bem como relações de trabalho, pressões do ambiente 
físico e organização do trabalho, permitem maior compreensão do perfil de 
adoecimento das diferentes classes trabalhadoras. OBJETIVO: Analisar o perfil dos 
pacientes atendidos no Programa de Saúde do Trabalhador em uma Clínica Escola 
de Fisioterapia. METODOLOGIA: O estudo é básico, descritivo, exploratório e 
quantitativo. Participaram da pesquisa 06 colaboradores; estes pertenciam ao 
Programa Saúde do Trabalhador de uma universidade do planalto norte catarinense, 
e estavam sendo atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia. Para a coleta de 
dados, foram aplicados dois questionários; um destes tendo sido elaborado pelas 
próprias pesquisadoras, visando caracterizar o perfil sociodemográfico, patologias, 
quadro álgico e processo de reabilitação dos participantes. O outro instrumento 
utilizado foi o questionário de qualidade de vida no trabalho QWLQ-bref. Para 
análise e compilação dos dados, foi utilizado o programa de software Microsoft 
Excel®. RESULTADOS: A amostra foi composta por seis participantes, destes, 
66,7% são do sexo masculino e 33,3% do sexo feminino. A média de tempo de 
trabalho da amostra na instituição é de 14,5 anos, com seus cargos variando entre 
manutenção, pintura, serviços gerais, bibliotecário e professor. A amostra relatou 
que procurou os serviços de fisioterapia do local por apresentarem dores, sendo as 
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mais frequentes em dor na coluna cervical e lombar e dor em tornozelo. Com uma 
média de 9,8 sessões de fisioterapia realizadas, 66,7% da amostra afirmou melhora 
de seu quadro álgico e 33,3% afirmaram melhora moderada em seu quadro álgico. 
Em relação ao questionário QWLQ-bref, em referência ao quanto o indivíduo se 
considera satisfeito com sua qualidade de vida no trabalho, 66,7% se dizem muito 
satisfeito, enquanto 16,7% se consideram extremamente e 16,7% se consideram 
moderadamente satisfeito. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluímos que a amostra 
mostra-se satisfeita com o atendimento prestado, demonstrando boa adesão ao 
tratamento, bem como resultados positivos. 
 

Palavras-Chave: Fisioterapia. Promoção da Saúde. Saúde do Trabalhador. 

Qualidade de Vida. 
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NÍVEL DE ESTRESSE DE ACOMPANHANTES NO AMBIENTE HOSPITALAR 
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Jaqueline Horodeski 236  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A internação hospitalar para o paciente é um acontecimento 
importante e requer na maioria dos casos, a presença de um familiar, ou 
acompanhante, por ser este um elemento de grande importância para a sua 
recuperação. A presença de acompanhante está prevista na Lei nº 8.069, que 
assegura aos pais ou responsável a permanência com os filhos nos casos de 
internação de criança ou adolescente, e na Lei nº 10.741, que permite ao idoso, a 
presença de acompanhantes, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições 
necessárias e adequadas para a sua permanência em tempo integral (SANCHES, 
ET.AL 2013). Os acompanhantes precisam lidar com o processo de adoecimento e a 
iminência da morte, provocando sobrecarga física. OBJETIVO: Identificar a 
produção de estresse vivenciadas pelos acompanhantes. METODOLOGIA: Estudo 
básico, transversal, quantitativo, realizado em um Hospital Público de Mafra-SC, no 
setor posto 3. Dados coletados mediante a utilização de um questionário estruturado 
para identificar o nível de estresse dos acompanhantes de pacientes em ambiente 
hospitalar. A amostra com 11 acompanhantes de pacientes internados, escolhidos 
de forma não aleatória. Os critérios de inclusão foram acompanhantes de pacientes 
em isolamento. RESULTADOS: avaliados 11 questionários de faixa etária variando 
entre 24 a 75 anos com média de idade de 51,97±16,42 sendo 45,5% do sexo 
masculino e 54,5% feminino. No grau de parentesco prevaleceu a opção outros com 
36,3%, seguida de empate entre filhos e cônjuge com 27,2%. A média de dias de 
internamento do paciente foi de 4,6 ±1,90 dias. Sobre o isolamento do paciente 
100% não estiveram. A média de horas que o acompanhante fica com o paciente foi 
de 8,73±6 horas, sendo que uma pessoa não respondeu à pergunta. E todos 
os participantes assinalaram trocar com outra pessoa. Para a escala de estresse 
percebido com dez questões (PSS 10), a média geral foi de 13,92±5,45. Verificou-se 
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que as mulheres apresentam maior índice de estresse percebido do que os homens. 
A pergunta que obteve a maior média foi "com que frequência você esteve nervoso 
ou estressado", com 2,18±1,6. Dessa forma a equipe de saúde pode contribuir para 
minimizar a ansiedade, a dor e até mesmo o sofrimento a que estes estão expostos 
os acompanhantes. Assim, ressalta-se a importância da realização de pesquisas 
voltadas para a necessidade de o acompanhante ser visto e valorizado como uma 
figura inserida nesse contexto hospitalar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: No período de 
internação o acompanhante passa a se dedicar ao paciente, ele se insere ao 
ambiente hospitalar e acaba esquecendo muitas vezes de suas próprias 
necessidades ou limitações. Portanto, após o levantamento dos dados percebeu-se 
que as mulheres apresentam maior índice de estresse do que os homens, sendo a 
pergunta de maior média "com que frequência você esteve nervoso ou estressado 
com 2,18±1,6. Os fatores estressores relacionados a permanência em um ambiente 
hospitalar podem ter influência sobre o aumento da ansiedade, sensação de tensão, 
medo ou desconforto. Entretanto, as pesquisas ainda se fazem necessárias, para 
que sejam aprofundadas as relações entre acompanhantes, instituição e 
enfermagem.  
 

Palavras-Chave: Acompanhantes. Estresse. Hospital. Saúde. 
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ANALISE DO EQUILÍBRIO RELACIONADO AO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS 

NO BRASIL 

 

Amanda Grein237 
Amanda Regina Cechinel da Silva238 

 Julia Fietz239 
Karin Fernanda Ramos Adriano240 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural que gera modificações 
funcionais e estruturais no organismo. Esse processo compromete a habilidade do 
sistema nervoso central em realizar o processamento dos sinais vestibulares, visuais 
e proprioceptivos, responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal; bem como 
diminui a capacidade de modificações dos reflexos adaptativos. A partir da 
avaliação, pode-se então designar qual o objetivo de tratamento correto para cada 
idoso de acordo com o que mais necessita, a fim de diminuir o risco de queda. 
OBJETIVOS: Revisar estudos sobre eficácia, sensibilidade e especificidade dos 
testes de equilíbrio, a fim de verificar qual é o mais apropriado e correlacionar com o 
índice de quedas em idosos. MATERIAL E METODOS: Foi realizada revisão 
bibliográfica quantitativa da literatura a partir das palavras-chaves; “equilíbrio”, 
“idosos” e “avaliação”. Os artigos consultados foram obtidos por meio da pesquisa 
eletrônica nas bases de dados Scielo, PubMed e LILACS. RESULTADO E 
DISCUSSÃO: Segundo IBGE, em 2020 no Brasil haviam cerca de 32,9 milhões de 
idosos, infelizmente as quedas são um problema clínico comum nessa população, 
onde 30% caem pelo menos uma vez ao ano sendo mais frequente em mulheres, 
entre 5 e 10% dos idosos residentes na comunidade com histórico de quedas 
apresentam graves consequências, como fratura, traumatismo craniano e 
lacerações sérias reduzindo a mobilidade e independência, aumentando as chances 
de morte prematura. Os testes que vêm sendo amplamente utilizados nas pesquisas 
relacionadas ao equilíbrio em idosos são o Timed Up and Go Test (TUGT) e Berg 
Balance Scale (EEB), ambos foram desenvolvidos para monitorar quantitativamente 
o desempenho dos idosos frágeis e pacientes com distúrbios de equilíbrio quanto à 
realização de tarefas motoras da vida diária e desafiadoras. Para verificar a 
confiabilidade do teste, foram recrutados 60 idosos para fazer parte da comparação 
entre grupos, sendo: 15 sedentários que tinham ao mínimo uma queda nos últimos 
seis meses (G1), 15 sedentários sem histórico de quedas (G2), 15 ativos que 
sofreram quedas (G3) e 15 ativos sem histórico de quedas (G4) ambos moradores 
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de lares de longa permanência, capazes de andar sem dispositivo de marcha e 
seguir ordens simples, O histórico de quedas em seis meses foi coletado por meio 
de autorrelato e entrevista com o médico. Os idosos realizaram ambos os testes 
duas vezes. O coeficiente de confiabilidade no tempo total do teste foi acima de 
98%. O teste demonstrou alta confiabilidade Inter examinadores. Na comparação 
intergrupos, houve diferença significativa no tempo total entre o G4 e os outros 
grupos, e entre G2 e G1, demonstrando boa sensibilidade para detectar risco de 
quedas em idosos. A revisão mostrou que tanto a EEB quanto o TUGT podem ser 
bons preditores de quedas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com base nesta revisão, 
conclui-se que os testes EEB e TUGT são eficazes para predição de quedas, desde 
que adaptados de maneira correta para cada perfil do idoso, portanto se houver um 
bom plano de prevenção, o risco de quedas diminuiria em grande porcentagem na 
população idosa.  
 

Palavras-Chave: Equilíbrio. Idosos. Avaliação.  
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PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE 

FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O desenvolvimento e crescimento motor são questões importantes 
que fazem parte do processo de desenvolvimento infantil. A compreensão desses 
itens proporciona ao profissional a capacidade de identificar, nas crianças situações 
de atraso que podem levar a um risco de alterações motoras (CASTILHO-WEINERT; 
FORTI-BELLANI, 2011). Considerando, portanto, todas as crianças que apresentam 
algum comprometimento do sistema nervoso, musculoesquelético e/ou 
cardiorrespiratório frequentemente apresentam disfunção motora e/ou respiratória, 
havendo necessidade de tratamento fisioterapêutico. (GONÇALVES; MORAES, 
2015). A atuação da fisioterapia clínica abrange hospitais, enfermarias e 
ambulatórios, centros de reabilitação e clínicas com abordagem específica de cada 
local. Dentro deste contexto, o conhecimento de variáveis como idade, gênero, 
condições ao nascimento, diagnósticos, característica pré-natal são úteis para 
adequação do atendimento para a população infantil. OBJETIVO: O objetivo do 
presente estudo foi identificar o perfil de pacientes infantis atendidos na Clínica 
Escola de Fisioterapia de uma Universidade. METODOLOGIA: A pesquisa é tipo 
básica, transversal, qualiquantitativa, descritiva e exploratória. Foi realizada em uma 
Clínica Escola de fisioterapia de uma Universidade do Planalto Norte Catarinense no 
período de 08/03/2021 a 25/03/2021, considerando os dados de identificação. A 
amostra contou com seis pacientes. Os critérios de exclusão adotados foram: 
pacientes que não vieram em nenhuma sessão. Para a coleta de dados foi realizado 
uma única análise das fichas de anamnese do paciente, onde foi analisado dados 
como idade, escore APGAR no primeiro e no quinto minuto de vida, perímetro 
cefálico ao nascer, peso ao nascer, tipo de parto e idade gestacional. A análise dos 
dados obtidos foi realizada através de média, desvio padrão, utilizando o software 
Excel® versão 2016. RESULTADOS: Foram avaliados 6 participantes com faixa 
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etária variando entre 2 a 9 anos com média de idade de 4,8 ± 2,7, sendo 50% do 
sexo feminino e 50% do sexo masculino. Considerando os itens verificados na ficha, 
pode-se observar que a média de APGAR no primeiro minuto foi de 7,3 ± 2,7 e no 
quinto minuto foi de 9,0 ± 1,1, estando dentro da normalidade. A análise do 
perímetro cefálico dos pacientes a média foi de 31,1± 2,6 cm. Com relação ao peso 
ao nascer a média foi de 2,308 ± 1,277. Com relação a idade gestacional com que 
os pacientes nasceram a média foi de 35,3± 4,3 semanas, que classifica em pré-
termo, ou seja, que nasceram prematuras, conforme o gráfico. No item tipo de parto 
33% dos pacientes nasceram de parto normal e 67% de parto cesárea. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que de acordo com as avaliações dos itens 
descritos, os pacientes se mostraram homogêneo em relação ao sexo, no item peso 
ao nascer classificaram-se como baixo peso. Já no tipo de parto, predominou o parto 
cesárea. Levando em conta o tempo gestacional, foram considerados como 
nascidos prematuros, o perímetro cefálico ficou abaixo do esperado, podendo ser 
consequência da prematuridade dos pacientes, o APGAR dos pacientes ficou dentro 
da normalidade dadas as características anteriores. Por fim, observa-se então que 
esses itens podem estar correlacionadas com as patologias e suas sequelas.  
 

Palavras-Chave: APGAR. Pediatria. Perímetro cefálico. Idade gestacional.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama representa a principal causa de morte por 
câncer em mulheres brasileiras, representando um grande problema de saúde 
pública em todo o mundo (FIREMAN et al, 2018). É um dos tipos de câncer mais 
temidos pelas mulheres, devido à sua alta frequência e efeitos psicológicos, sociais 
e funcionais. O câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria 
dos casos, por meio de alguns sinais e sintomas. A principal manifestação da 
doença é o nódulo, fixo e geralmente indolor. O nódulo está presente em cerca de 
90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher. Outros sinais e 
sintomas são: pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de 
laranja; alterações no bico do peito (mamilo); pequenos nódulos nas axilas ou no 
pescoço; e saída de líquido anormal das mamas. A funcionalidade está relacionada 
com as atividades desempenhadas na vida diária de cada indivíduo. As 
complicações decorrentes do tratamento oncológico para o câncer de mama, como: 
linfedema, dor, parestesia, diminuição da força muscular e redução da ADM no 
membro envolvido (SANTOS; GONZAGA, 2018). A fisioterapia engloba uma série 
de recursos manuais, eletroterapêuticos e intervenções que visam melhorar em 
todos os aspectos a funcionalidade e a qualidade de vida da paciente com 
câncer de mama. OBJETIVO: Avaliar a funcionalidade do membro superior da 
paciente submetida à cirurgia para tratamento do câncer de mama. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo básico, transversal, quantitativo, realizado 
em uma clínica escola de Fisioterapia em Mafra-SC. A amostra contou com 01 
mulher submetida a cirurgia de reconstrução de mama que recebia tratamento na 
clínica. O questionário de Deficiências do braço, ombro e mão (DASH) contém de 30 
questões, os itens informam sobre o grau de dificuldade no desempenho de 
atividades; a intensidade dos sintomas de dor, fraqueza, rigidez e parestesia; o 
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comprometimento de atividades sociais; a dificuldade para dormir e o 
comprometimento psicológico, tendo como referência a semana anterior à aplicação 
do instrumento. RESULTADOS: A amostra se caracteriza como sexo feminino, 44 
anos de idade e diagnóstico clínico de reconstrução de mama com possível 
estiramento de plexo braquial em membro superior direito. No escore DASH a 
paciente teve score 68 pontos, o que classifica em MAU, com incapacidade 
funcional grave. CONSIDERAÇÕES FINAIS: No presente estudo observou-se que 
após a aplicação do questionário DASH, a paciente apresentou dificuldade no 
desempenho de atividades de vida diária, apresentando quadro álgico, fraqueza 
muscular, rigidez, parestesia e dificuldade ao dormir, o que compromete seu estado 
psicológico e atividades sociais. Sendo assim, conclui-se que a técnica de 
reconstrução mamária foi capaz de interferir negativamente na funcionalidade e 
estado psicológico geral da paciente. 
 

Palavras-Chave: Câncer de mama. Funcionalidade. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Com a chegada do novo COVID-19 no Brasil, diversas medidas de 
controle e prevenção dá para esta enfermidade foram tomadas pelas autoridades 
sanitárias locais. Essas medidas se diferenciaram de uma região para outra de todo 
país, porém uma se manteve a mesma em todo lugar, o distanciamento social. 
(BEZERRA, 2020). Ainda que não saibamos sobre as consequências físicas da 
COVID-19 a longo prazo, uma das consequências que vem preocupando bastante 
os profissionais da área da saúde consiste no fraque que os pacientes adquirem na 
UTI, devido à imobilidade, controle glicêmico abaixo do ideal e iatrogênia pelo uso 
de esteroides e bloqueadores neuromusculares. Podemos também incluir outras 
patologias devido ao imobilismo como o descondicionamento cardiorrespiratório, 
instabilidade postural, tromboembolismo venoso, encurtamento muscular, 
contraturas e úlceras por pressão. (SILVA, 2020). A atuação do fisioterapeuta 
intensivista dentro de pandemia da COVID-19 são muitas e a abordagem terapêutica 
deve ser individualizada. Em um único plantão de 12 horas, o profissional da 
fisioterapia pode ter que realizar inúmeros procedimentos na UTI ou Emergência 
COVID, dentre eles podemos citar o auxílio a intubações, mudanças de decúbito, 
monitorizações, titulações de PEEP, os ajustes necessários para uma ventilação 
mecânica adequada, desmames, extubações, atuação em ressuscitações 
cardiopulmonares, dentre outros. Sendo assim podemos compreender melhor a 
importância do fisioterapeuta na atuação em terapia intensiva, promovendo assim 
um melhor reconhecimento da sociedade em geral e dos gestores em saúde 
(GUIMARÃES, 2020). OBJETIVO: Observar a auto percepção quanto as dores 
depois do início da pandemia. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo é 
descritivo, quantitativo e exploratório, a coleta de dados foi elaborado um 
instrumento sendo esse um questionário de auto percepção composto por 11 
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perguntas fechadas, sendo duas desses dados demográficos, o mesmo foi enviado 
através de um link gerado pelo Google Forms via WhatsApp, o período estipulado 
para a coleta de dados e fechamento da amostra foi de um dia útil. Após a coleta de 
dados, os dados foram analisados através do software Microsoft Excel. 
RESULTADOS: O estudo contou com a participação de 48 pessoas, com uma 
média de idade de 23 anos, sendo população em geral do sexo feminino 68,80% e 
masculino 31,20% representado no. Considerando as perguntas realizadas, pode-se 
observar que 55,30% das pessoas que responderam o questionário relatam que as 
dores aumentaram depois do início da pandemia, também podemos observar que 
antes da pandemia as dores de cabeça, nas costas ou pescoço já eram presentes 
em 79,2% da população, da mesma forma que 59,60% percebeu uma diferença 
significativa na postura depois que houve o surgimento da pandemia. 
CONCLUSÕES: Observou-se no presente estudo que os participantes desse 
questionário conseguiram perceber alterações na postura depois do início da 
pandemia e com isso também percebe-se que houve um aumento significativo de 
dores nas costas, cabeça ou pescoço após aparecimento do COVID-19.  Com base 
nos estudos, observa-se a necessidade de atividades com movimentos globais para 
a conservação do bem-estar e da qualidade de vida da população.  

 

Palavras-Chave: Pandemia. Postura. Fisioterapia.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Causada durante o período pré-natal, perinatal ou pós-natal, a 
Paralisia cerebral é encontrada na literatura como sendo deficiência no controle 
motor e postural devido a danos causados no sistema nervoso central. A 
Encefalopatia Crônica não Progressiva é classificada devido ao tônus muscular e ao 
movimento anormal apresentado pelo paciente, este pode ser espástico, atetósica, 
atáxica, hipotônica e mista, ou então pode ser classificada pela área corporal 
afetada, denominadas tetraplegia, monoplegia, paraplegia e hemiplegia. Para esta 
classificação ser obtida são realizadas coletas de dados e avaliações funcionais, 
esta avaliação deve descrever detalhadamente o desenvolvimento motor, quantificar 
a função e analisar a evolução do paciente. Com o objetivo de inibir padrões 
patológicos, melhorar o tônus muscular e proporcionar independência para o 
paciente é de suma importância para o profissional fisioterapeuta uma adequada 
avaliação funcional de seu paciente.  O Sistema de Classificação da Função Motora 
Grossa (GMFCS) é um instrumento de avaliação, contendo cinco níveis, que pode 
ser utilizado para avaliar e classificar a funcionalidade de pacientes com paralisia 
cerebral. OBJETIVO: Analisar o nível de funcionalidade da coordenação motora 
grossa em pacientes infantis com diagnóstico clínico de paralisia cerebral atendidos 
em uma clínica escola do Planalto Norte Catarinense. METODOLOGIA: Foi utilizado 
o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) para avaliar a 
função motora grossa de seis pacientes com paralisia cerebral. Esta escala, possui 
cinco níveis classificados de acordo com os movimentos voluntários realizados pelo 
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paciente pediátrico, estes movimentos são: Sentar, caminhar e realizar 
transferências. O instrumento de avaliação é dividido do zero aos dezoito anos de 
idade. O nível I demonstra andar sem limitações, o nível II é caracterizado por andar 
com limitações, o nível III andar com auxílio de dispositivo manual, já o nível IV é 
demonstrado com o paciente conseguindo se locomover com limitações e/ou 
utilizando auxiliar de locomoção motorizado e por fim o nível V é caracterizado pelo 
uso de cadeira de rodas manual. A amostra foi avaliada durante sessões de 
fisioterapia em uma clínica escola do planalto norte catarinense. RESULTADOS: 
observar-se que 61,5% dos pacientes, são mulheres, 83,33% possuem paralisia 
cerebral do tipo espástica e 16,66% do tipo distônica, 50% possuem hemiparesia, 
16,66% diparesia e 16.66% quadriparéticos. Apenas as órteses Ankle-Foot-Orthosis 
(AFO) e Theratogs são utilizadas pelos pacientes avaliados para este estudo. Os 
pacientes avaliados possuíam idades de dois a doze anos, observou maior 
funcionalidade em pacientes mais velhos, sendo caracterizados pelos níveis I, II e III. 
Os pacientes mais novos apresentaram níveis IV e V. Apenas um dos pacientes foi 
classificado como funcionalidade limitada, necessitando de amparo em todas as 
atividades de vida diárias. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A amostra analisada possui 
predominância da paralisia cerebral espástica e hemiparética. Ao analisar a 
funcionalidade pela escala de coordenação motora grossa, pode-se notar que os 
pacientes com maior idade possuem classificação anatômica com menos 
comprometimento, ou seja, possuem melhor coordenação motora e independência.  
 

Palavras-Chave: Criança. Paralisia Cerebral. Fisioterapia. Desempenho Físico 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O novo coronavírus promove infecção aguda, e os seres humanos 
não são seus hospedeiros naturais, em torno de 2 a 4 semanas, este vírus pode ser 
eliminado pelo corpo humano, e se o mesmo não encontra hospedeiro seu ciclo se 
encerra, do contrário inicia-se a doença. No Brasil, o primeiro caso positivo foi em 26 
de fevereiro de 2020, e o primeiro óbito ocorreu em 17 de março de 2020. A criação 
das vacinas contra o vírus é a medida mais promissora para o combate a pandemia 
sendo a maioria das vacinas estudadas para induzir anticorpos neutralizantes. No 
Brasil são utilizadas as vacinas CoronaVac, o qual é utilizado um vírus inativo, Pfizer 
o qual é uma vacina de RNA mensageiro, AstraZeneca o qual é utilizado um vetor 
viral e a Janssen onde se utiliza um vetor viral. A síndrome de Guillain-Barré passou 
a ser mais notificada em todo o mundo após estudos citarem como uma das 
possíveis reações adversas da vacina Janssen, esta síndrome trata-se de uma 
polirradiculoneuropatia inflamatória de caráter autoimune. OBJETIVO: Identificar as 
principais reações promovidas pela vacinação da Covid-19. METODOLOGIA: Trata- 
se de um caso sobre a reação adversa a vacina Janssen aplicada no dia 22/07/2021 
no paciente M.A.A., masculino, 30 anos, apresenta histórico de paresia associado à 
parestesia em MMSS, iniciados em mãos, evoluindo com paresia em MMSS e em 
seguida em hemiface à esquerda. No dia 27/08/2021 apresentou piora dos sintomas 
com incapacidade de se manter em ortostatismo, com formigamento e perda de 
força muscular em mãos, seguindo para pés e posteriormente para hemiface 
esquerda, a qual permaneceu com paralisia. RESULTADOS: O paciente foi admitido 
na unidade de terapia intensiva com quadro de tetraparesia, paresia em hemiface 
esquerda e suspeita de polirradiculoneuropatia. O mesmo permaneceu 6 dias na 
unidade de terapia intensiva onde submeteu-se ao tratamento com 35 ampolas de 
Imunoglobulina durante 5 dias, sendo administradas 7 ampolas diariamente 
juntamente com condutas fisioterapêuticas sendo elas, fisioterapia respiratória, 
cinesioterapia ativa-resistida com halter e cicloergômetro, criotapping e exercícios 
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resistidos manualmente na região facial. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com o 
presente estudo pode-se observar que ambas as vacinas disponíveis podem causar 
reações adversas. Cabe aos profissionais de saúde ficarem atentos aos sinais e 
sintomas que os pacientes apresentam a fim de diagnosticar de forma correta e 
garantir o tratamento adequado 
 

Palavras-Chave: Vacinas contra COVID-19. Pandemia. Síndrome de Guillain-Barré. 
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COMPARAÇÃO ENTRE LITERATURA CIENTÍFICA E CASOS CLÍNICOS 

ATENDIDOS COM ANEURISMA E HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE 

 

Ana Paula do Amaral273  
Bruna Camily Kostecki 274 

 Jaqueline Gonçalves de Almeida275 
 Juliane Stoeberl276 

Nathalia David Otton277 
Rodrigo Rank278 

Jaqueline Sueli Horodéski279 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O aneurisma cerebral é uma dilatação irregular das paredes 
sanguíneas do encéfalo, podendo levar ao acidente vascular cerebral hemorrágico. 
Atinge cerca de 3,2% da população mundial e seus fatores de risco estão o 
tabagismo, hipertensão arterial, histórico familiar e pessoas do sexo feminino. Os 
sintomas apresentados são: cefaleia, vomito, desmaio, sudorese intensa e mal estar. 
Grande maioria das rupturas da parede sanguínea levam a hemorragia 
subaracnóidea aneurismática (HSAa) a qual a pressão intracraniana é aumentada 
apresentando episódios de cefaleia intensa, vomito, edema cerebral, edema 
pulmonar neurogênico e alteração cardíaca. O tratamento deve ser imediato de 
forma cirúrgica a qual é realizada a clipagem do aneurisma ou então o fechamento 
do aneurisma com stents e molas intracranianas chamadas de tratamento 
endovascular METODOLOGIA: Foi realizado uma revisão bibliográfica baseada em 
dois casos clínicos de um Hospital localizado no Planalto Norte Catarinense, de 
caráter básico, de natureza descritiva, investigativa e qualitativa. Foram incluídos 05 
artigos que tivessem relação com o tema abordado, utilizando-se a combinação dos 
seguintes descritores: aracnoide, aneurisma cerebral e fisioterapia, os quais estão 
relacionados no site Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). RESULTADOS: 
Paciente A, 45 anos, relata sentir cefaleia em região de occipital a qual se intensifica 
ao movimento, a paciente encontra-se confusa, sonolenta e pouco participativa 
grande parte do tempo. Passou por tratamento cirúrgico para clipagem de aneurisma 
de artéria comunicante posterior. Sua evolução consiste em hemiplegia em membro 
superior esquerdo, hemiparesia em membro inferior esquerdo, déficit de equilíbrio de 
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tronco, déficit de equilíbrio estático e dinâmico e anestesia em hemicorpo esquerdo. 
O tratamento fisioterapêutico baseia-se em estímulo da musculatura parética e 
plégica, aumento de força muscular de hemicorpo esquerdo, treino de equilíbrio 
estático e dinâmico e treino respiratório. Paciente B, 49 anos, sintomas de cefaleia 
intensa (EVA 8), vertigem e confusão mental, entretanto comunicativa e participativa. 
Passou por procedimento cirúrgico para clipagem de aneurisma em artéria cerebral 
média direita, o qual progrediu para uma HSA. Sua evolução consiste em discinesia 
muscular respiratória associada à distúrbios mecânicos identificados como “limitação 
do fluxo aéreo” e comprometimento da biomecânica tóraco abdominal. Ambas com 
fatores de risco o sexo feminino, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e tabagista 
ativa. O tratamento fisioterapêutico é baseado em fortalecimento da cadeia 
musculatura respiratória, ganho de força muscular em MMII e melhora do retorno 
venoso. A literatura aponta que as técnicas fisioterapêuticas utilizadas são para 
reestabelecer a força muscular, aumentar amplitude de movimento e promover 
propriocepção. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo evidenciou que o tratamento 
para aneurisma cerebral com hemorragia aracnoide é baseado numa equipe 
multidisciplinar. O tratamento fisioterapêutico consiste em técnicas que melhorem a 
qualidade de vida do paciente acometido e consequentemente diminuição das 
sequelas. 
 

Palavras-Chave: Aracnoide, Aneurisma Cerebral e Fisioterapia 
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NÍVEL DE INDEPENDÊNCIA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

Ana Paula do Amaral280  
Bruna Camily Kostecki 281 

 Jaqueline Gonçalves de Almeida282 
 Juliane Stoeberl283 

Nathalia David Otton284 
Rodrigo Rank285 

Jaqueline Sueli Horodéski286 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos são consideradas 
idosas e possuem um envelhecimento natural onde é observado, por exemplo, a 
diminuição do equilíbrio postural, da densidade óssea e da massa muscular. Porém 
cada indivíduo tem um ritmo de envelhecimento singular mesmo quando 
comparadas as idades cronológicas, isto ocorre por conta do estilo de vida, 
patologias e outros fatores, que podem causar alterações que interferem 
diretamente na qualidade de vida desta população. O número de pessoas com mais 
de 60 anos vem aumentando consideravelmente, o que gera uma maior procura 
pelas Instituições de Longa Permanência para Idosos, porém quando associamos as 
mudanças fisiológicas com uma mudança ambiental aumentamos a dependência, o 
risco de quedas e a imobilidade destes indivíduos.  Para aumentar o grau de 
independência dos idosos é necessário elaborar estratégias de prevenção e com o 
uso do teste Time Up And Go (TUG) os profissionais da saúde conseguem avaliar a 
mobilidade e o equilíbrio dos idosos pelo tempo de realização do teste. OBJETIVO: 
Verificar o nível de independência em idosos institucionalizados através do teste 
Time Up And Go. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e 
quantitativo, para avaliar a independência de idosos atendidos por acadêmicos de 
fisioterapia em moradores de uma casa de longa permanência do sudeste 
Paranaense. O teste foi realizado da seguinte forma: com o idoso sentado em uma 
cadeira, o aplicador do teste realiza o comando verbal “começar” e dispara o 
cronômetro, neste momento o participante deve levantar-se, percorrer em linha reta, 
uma distância de três metros, dar a volta de 180º em um cone, retornar para a 
cadeira e sentar-se na mesma novamente, no momento em que o participante se 
senta na cadeira o avaliador para o cronômetro. A partir do tempo de realização do 
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teste, o avaliador poderá classificar o idoso com os seguintes referenciais: Valores 
menores de 10 segundos caracterizam baixo risco de quedas, de 11 a 20 segundos 
caracterizam idosos frágeis, porém com baixo risco de quedas, de 21 a 29 segundos 
caracterizam como sendo risco moderado de quedas, e em casos de tempo maior 
ou igual a 30 segundos são classificados como alto risco de quedas. 
RESULTADOS: Foram avaliados oito idosos, com idade média de 76,5 anos, sendo 
80% mulheres e 20% homens. Apenas um dos participantes realizou o teste em 
menos de 20 segundos mostrando leves restrições para a realização das atividades 
de vida diária e baixo risco de quedas. Os demais participantes realizaram o teste 
em 21 segundo ou mais, com média de 33 segundos, caracterizando estes como 
idosos com moderado ou alto risco de quedas e dificuldade em realizar as atividades 
de vida diária. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com a finalização do estudo pode-se 
observar que o teste aborda possíveis situações em que o idoso pode apresentar 
dificuldades, como por exemplo deslocamos, se levantar sem apoio e passar por 
mudanças de direção. Dos oito indivíduos atendidos pela fisioterapia dentro da 
instituição, sete obtém maior dependência para realizar as tarefas cotidianas e 
possuem maior risco de quedas.  
 

Palavras-Chave: Idoso. Acidente por quedas. Instituição de Longa Permanência 

para Idosos. Fisioterapia. Equilíbrio postural. 
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USO DE TERAPIA MANUAL PARA GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE 

JOELHO EM UMA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA 

DIPLÉGICA – ESTUDO DE CASO 
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Thaliane Pieczarcka290 

Diovana Abreu Sartori291 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A paralisia cerebral (PC) é um distúrbio da postura e do movimento, 
que é resultante de encefalopatia não progressiva entre os períodos pré, peri ou 
pós-natal, sendo ela de localização única ou múltipla no cérebro. De acordo com 
Schwartzman (1993) e Souza e Ferraretto (1998), a diplegia trata-se de um 
comprometimento dos membros inferiores, com uma acentuada hipertonia dos 
adutores, que configura em alguns doentes a postura com cruzamento dos membros 
inferiores e marcha "em tesoura". O músculo espástico tende a tracionar as 
articulações em padrões motores anormais intensamente, tornando difícil a tentativa 
de alongamento realizado pelos antagonistas. Uma das alterações mais observadas 
é a deformidade em flexão de joelho na qual os músculos que formam o isquiotibiais 
criam essa postura anormal e entram no estado de contratura muscular patológica. 
Esse comprometimento contribui de forma significativa para a rigidez articular, 
atrasando a aquisição do ortostatismo e da marcha. A goniometria manual é um 
método utilizado na mensuração de ângulos articulares da ADM (amplitude de 
movimentos) (QUEIROZ, et al 2007). As medidas dos ângulos articulares do corpo 
obtidas com o uso do goniômetro são utilizadas pelo fisioterapeuta para quantificar 
as limitações dos ângulos articulares, com isso poderá decidir sobre qual a 
intervenção terapêutica é mais apropriada, e ainda comprovar a eficácia desta 
intervenção, pois ao longo das intervenções terapêuticas pode-se realizar a 
comparação se houve uma melhora nos objetivos com o ganho de ADM (amplitude 
de movimento (ZONNENBERG, et al 1996). MATERIAIS E MÉTODOS: O presente 
estudo é um caso clínico de uma criança com diagnóstico de Síndrome Variante 
Inter- Hemisférica Holoprosencefalia – Paralisia Cerebral Diplégica Espástica, pós-
tenotomia bilateral de membros inferiores, atendida em uma clínica escola de 
fisioterapia no Planalto Norte Catarinense. Pesquisa de caráter básico, de natureza 
descritiva, investigativa e qualitativa. Foi realizado avaliação pré e pós sessão de 
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joelhos bilateral e aplicado um protocolo para o atendimento do paciente, onde 
durante 6 dias o mesmo foi submetido a sessões de duas horas por dia, sendo uma 
hora com ênfase no membro inferior esquerdo e uma hora com ênfase no membro 
inferior direito, totalizando 12 sessões. A sequência utilizada em cada sessão foi o 
deslizamento superficial, a liberação de triger points de quadríceps, isquiotibiais e 
tríceps sural, a liberação de tendões de isquiotibiais e aquileu, alongamento de 
musculatura isquiotibial e adutores de quadril, finalizando com a colocação de tala 
extensora de joelho bilateral. RESULTADOS: O presente estudo demonstrou que, 
com a utilização do protocolo definido com as técnicas de terapia manual e 
intensificação das sessões para 2 horas por dia obteve uma melhora significativa na 
amplitude de movimento de extensão de joelho, bilateral. CONCLUSÃO: Com o 
presente estudo pode-se observar que o manejo clínico do paciente com diagnóstico 
clínico de Sindrome Variante Inter-Hemisférica Holoprosencefalia –Paralisia Cerebral 
Diplégicaespástica, foi necessária a intervenção intensificada. A fisioterapia tem 
como principal objetivo melhorar a função motora e a independencia motora 
principalmente na deambulação do paciente, sendo de extrema importância para 
melhorar o quadro clínico do paciente e prevenir a progressão dos encurtamentos 
musculares que o paciente possui. 
 

Palavras-Chave: Paralisia Cerebral. Crianças. Fisioterapia.  
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RISCO DE QUEDA EM IDOSOS: UMA AVALIAÇÃO CLINICA 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A população idosa sofre diversos agravantes como risco de quedas, 
declínio das capacidades físicas e aparecimento de doenças crônico-degenerativas. 
A queda pode gerar medo restrição nas atividades, declínio na saúde, risco de 
hospitalização diminuindo sua independência, autonomia e qualidade de vida. 
Diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de queda em idosos. A 
idade avançada, o sexo do indivíduo, déficit de equilíbrio, a visão debilitada, as 
doenças, a utilização de medicamentos, os fatores ambientais e a redução da força 
muscular, aumentam esse risco. Há alguns fatores que podem ser modificados com 
ações preventivas, como a força muscular, que se torna uma ferramenta importante 
na prevenção de quedas, já outros não são passíveis de mudanças, como fatores 
ambientais (HAUSR, et al 2013). O exercício físico contribui no aumento da força 
muscular dos idosos, diminuindo o risco de quedas, melhorando o equilíbrio e a 
realização das atividades de vida diária, contribui para a melhora da qualidade de 
vida dos idosos. A realização de exercícios físicos previne e desacelera as perdas 
funcionais do envelhecimento, além de auxiliar na prevenção e tratamento de 
doenças crônicas e outras patologias, ajuda a prevenir e a tratar as consequências 
do sedentarismo, além de diminuir a morbidade e a mortalidade (AGOSTINI et al, 
2017). MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo é descritivo, quantitativo e 
exploratório, foi realizado a média por meio do Excel para a compilação de dados. A 
coleta de dados foi por testes de equilíbrio estático de Romberg e teste força 
muscular de membros inferiores. Avaliando e comparando o risco de queda 
existente entre idosos não institucionalizados da região do planalto norte 
Catarinense e sudeste Catarinense. Para a execução do teste de equilíbrio estático 
de Romberg, foram utilizado uma ficha de avaliação com os itens a serem avaliados, 
onde os pacientes realizaram as seguintes posições: Em pé com as bases 
diminuídas, um pé a frente do outro, apoio unipodal, levantar os pés juntos 
(sentado), levantar um pé de cada vez (sentado) todas as posições foram realizadas 

                                            
292

 Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UNC Mafra, e-mail: 
cruzamadarafaela@gmail.com 
293

 Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UNC Mafra, e-mail: 
dominguesdeborarenata@gmail.com 
294

 Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UNC Mafra, e-mail: 
jessicabiancalauer@gmail.com 
295

 Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UNC Mafra, e-mail: 
thaliarank@hotmail.com 
296

 Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UNC Mafra, e-mail: 
thaliane.pieczarcka@aluno.unc.br 
297

Docente do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UNC Mafra, e-mail: 
Ademirluz@unc.br 

mailto:thaliarank@hotmail.com


 

152 
Anais do X Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (X SIPEX) 
ISBN: 978-65-88712-80-1 

de olhos fechados. O teste de força muscular dos membros inferiores foi realizado 
através de uma avalição pela escala de força muscular. RESULTADOS: O presente 
estudo demonstrou que existe um risco de quedas igual em idosos que possuem ou 
não deficits de força muscular, porém que existe um forte impacto no equilíbrio 
desses idosos que pode vir a gerar quedas. A amostra revelou que de 100% dos 
pacientes analisados 50% apresentaram força muscular diminuída enquanto os 
outros 50% apresentaram força muscular satisfatória. A amostra revelou que de 
100% dos idosos analisados 90% apresentaram desequilíbrio e 10% não 
apresentaram. CONCLUSÃO: Conclui-se que os idosos que apresentam força 
muscular abaixo de 50% apresentam também déficits de equilíbrio e que da amostra 
estudada apenas 10% destes idosos não apresentam desequilíbrio. Alguns dos 
idosos apresentam um considerável déficit de força muscular e a maioria dos idosos 
apresenta alterações de equilíbrio, podendo ser relacionada ou não com seu déficit 
de força muscular.  
 

Palavras-Chave: Equilíbrio. Idosos. Força Muscular. Fisioterapia. 
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DESMAME VENTILATÓRIO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - 

ESTUDO DE CASO 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A ventilação mecânica (VM) é utilizada quando o sistema 
respiratório não realiza suas funções. O desmame ventilatório refere-se ao processo 
de transição da ventilação artificial para a espontânea. Quando o desequilíbrio entre 
a capacidade ventilatória e a demanda ventilatória diminui, o foco clínico se 
direciona ao desmame. Há vários benefícios na VM em pacientes internados em 
uma unidade de terapia intensiva (UTI), porém, existe uma considerável associação 
com danos pulmonares e lesão de vias aéreas devido ao seu uso prolongado. Desta 
forma, a VM deve ser interrompida o mais breve possível, desde que o paciente 
consiga obter uma ventilação adequada. OBJETIVOS: O presente estudo buscou 
analisar um possível desmame em uma unidade UTI. MATERIAL E METODOS: 
estudo de caso descritivo, no desmame ventilatório em uma UTI. RESULTADO E 
DISCUSSÃO: No estudo de caso, a paciente M. L. P. L, 83 anos, com diagnóstico 
clínico de insuficiência cardíaca, admitida na UTI dia 02/06/2021, Glasgow 3, 
fazendo uso da VMI no modo PCV e realizando o teste de respiração espontânea 
(TRE), com máscara de O2 em modo traqueostomia com objetivo de evoluir para o 
desmame. Antes do desmame, os pacientes passam pelo TRE. Os modos mais 
comuns do TRE são a ventilação por tubo T e a ventilação com suporte pressórico 
(PSV), que tem uma duração de 30 minutos a duas horas. Para ter sucesso no 
desmame pode ser considerado o Índice de Tobin, índice que avalia a mecânica 
respiratória através do volume corrente e a frequência respiratória mensurando-se 
em uma respiração espontânea por 60 segundos conectado a um ventilômetro antes 
do TRE. Valores menores que 105 ciclos/l mostram sucesso no procedimento de 
desmame. No caso da paciente, apesar do Índice de Tobin estar dentro da 
normalidade, durante o TRE a paciente apresentou sofrimento no trabalho 
respiratório, taquipnéia (>40ipm) e padrão respiratório não eficiente. A classificação 
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de desmame ventilatório é dividida em: desmame simples, difícil e prolongado. O 
primeiro grupo se refere a pacientes extubados com sucesso após o primeiro TER. 
O segundo grupo, pacientes que exigem até 3 TRE ou até 7 dias a partir do primeiro 
TRE. O último grupo, pacientes que falham em pelo menos 3 TRE ou exigem mais 
que 7 dias da primeira tentativa do TRE. Os principais mecanismos de falha do TRE 
são disfunção cardiovascular ou incapacidade do sistema respiratório de suportar o 
trabalho respiratório adicional, sendo a insuficiência cardíaca que apresenta alto 
risco de falha no desmame devido à carga abrupta para o sistema cardiovascular 
resultante da transição da ventilação com pressão positiva para a TRE. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: podemos verificar a importância de mensurar os 
parâmetros clínicos, para o sucesso do desmame. Observou-se uma grande 
utilização na prática clinica do TRE. A disfunção cardíaca está entre as maiores 
ocorrências para falha do desmame e apesar de alguns parâmetros clínicos 
indicarem que o paciente esta apto para o desmame, temos que ter solucionado a 
patologia de base para que haja sucesso.  
 

Palavras-Chave: Desmame ventilatório. Insuficiência cardíaca. Unidade de terapia 

intensiva. 
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REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM LESÃO AXONAL DIFUSA - UM ESTUDO 

DE CASO 

 

Amanda Rafaela de Oliveira Cruz304 
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Thalia Fernanda Rank307 

Thaliane Pieczarcka308 
Elton Dias Pinheiro309  

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O traumatismo crânio encefálico é a principal causa de óbitos e 
sequelas em pessoas com idade ativa. A lesão do encéfalo que se instala 
definitivamente ocorre depois do TCE e é resultado da fisiopatologia que ocorre a 
partir do trauma e se estendem por dias ou até meses após. Pode ser apontada 
como difusa ou focal, podendo se associar no mesmo paciente, mas geralmente 
tendo ênfase em um tipo.  A lesão difusa acomete o encéfalo como um todo, 
decorrendo da rotação do encéfalo dentro do crânio, rompendo ou causando 
estiramento de axônios e alterando função vascular encefálica tornando-se LAD. Já 
as lesões focais, são hematomas ou isquemia que acometem apenas uma região 
cerebral. (Andrade Et Al. 2009). A lesão axonal difusa (LAD) está presente em 
muitos casos de pacientes acometidos pelo traumatismo cranioencefálico (TCE), 
onde em 50% dos casos de TCE há lesões associadas como edema cerebral e 
lesão axonal difusa (LAD), na qual os impulsos nervosos saem das células nervosas 
através dos axônios, onde nesta lesão os axônios ao longo do cérebro são 
danificados. Os pacientes acometidos podem apresentar manifestações clinicas no 
momento do trauma ou manifestações tardias. Entre os sintomas estão dificuldades 
ao caminhar, instabilidade postural e déficits de coordenação motora (ISABEL, et al 
2018). MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo de caso, baseado em 
artigos científicos, para compor este estudo foram incluídos 4 artigos que tivessem 
relação com o tema abordado, utilizando-se a combinação dos seguintes 
descritores: lesão axonal difusa and fisioterapia, os quais estão relacionados no site 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). RESULTADOS: Dentro da literatura 
científica referente pode-se destacar a definição da doença, as consequências e 
tratamentos ideais para esta patologia. A evolução consiste em um possível déficit 
de força muscular global, e de musculatura respiratória associada à distúrbios 
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mecânicos identificados como “limitação do fluxo aéreo” e comprometimento da 
biomecânica torácica abdominal. Segundo Santos et al, (2015) Quando se identifica 
as dificuldades do paciente em conjunto com as expectativas do paciente e de 
acordo com as evidências científicas, para traçar os objetivos fisioterapêuticos o 
plano de tratamento incorpora a mobilização articular, fortalecimento muscular, 
treino de controle postural, equilíbrio (estático e dinâmico), de coordenação motora 
fina e grossa, de propriocepção, treino de marcha, treino respiratório, conforme a 
necessidade de cada paciente CONCLUSÕES: Com o presente estudo pode-se 
observar que o manejo clínico do paciente com Lesão Axonal Difusa (LAD) é 
complexo e multidisciplinar. A fisioterapia tem como principal objetivo melhorar a 
função motora e respiratória sendo de extrema importância para melhorar o quadro 
clínico do paciente e prevenir futuras sequelas da própria patologia.  

 

Palavras-Chave: Traumatismo Crânio Encefálico. Lesão Axonal Difusa. Fisioterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 
Anais do X Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (X SIPEX) 
ISBN: 978-65-88712-80-1 

VELOCIDADE DA MARCHA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E NÃO 

INSTITUCIONALIZADOS 

 

Bianka Schiessl310 
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Ademir Luz315 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A população idosa é considerada um grupo de risco, geralmente 
associada a diminuição de desempenho físico nas atividades de vida diária, por 
exemplo a marcha. A marcha é um dos movimentos mais comuns, com base na 
simetria corpórea, equilíbrio e estabilidade postural. A diminuição do desempenho da 
marcha é um processo comum no envelhecimento, sendo frequentemente associada 
a vários efeitos adversos à saúde, quedas, hospitalizações e qualidade de vida 
insatisfatória, sendo assim, faz-se necessário que uma pessoa assuma os cuidados 
desse idoso. Quando essa opção não é possível no núcleo familiar, a 
institucionalização aparece como opção. O teste de velocidade de marcha (TVM) de 
baixo custo e com boa reprodutibilidade em idosos da comunidade. A mensuração 
da mobilidade física é componente essencial na avaliação clínica de pacientes com 
distúrbios neuromotores e pacientes geriátrico. Dentre os parâmetros da marcha, a 
velocidade é uma medida confiável, sensível e específica, considerada como o 
quinto sinal vital do idoso, que tem uma importante função na predição de quedas. 
OBJETIVO: Comparar a velocidade da marcha em idosos não institucionalizados 
que realizam fisioterapia e idosos moradores de uma ILIP que realizam fisioterapia. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo básico, transversal, quantitativo, realizado 
em uma casa de repouso particular e idosos não institucionalizados que realizam 
fisioterapia em uma Clínica Escola. A amostra contou com 08 pacientes não 
institucionalizados que realizam fisioterapia (INIRF) e 06 idosos institucionalizados 
(IIRF) moradores da ILIP de ambos os sexos. Como critério de exclusão: idosos 
acamados, cadeirantes, que não deambulassem. Para a realização do teste foi 
solicitado que o paciente deambulasse nove metros, o mais rápido, porém sem 
correr. Foi mensurado o tempo, em segundos, entre o segundo metro e o sétimo 
metro, já que os dois primeiros metros e os dois últimos não foram incluídos no 
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cálculo. A análise dos dados obtidos foi realizada através média e desvio padrão. 
RESULTADOS: Foram avaliados 17 participantes com faixa etária variando entre 60 
a 93 anos com média de idade de 79,57 ± 75, sendo 46,66% de IIRF e 53,33% 
INIRF. Considerando os itens verificados na ficha pode-se observar que a média da 
velocidade da marcha de idosos institucionalizados foi de 18,55m/s² e 9,68m/s² de 
idosos não institucionalizados. Os idosos institucionalizados apresentaram média de 
idade superior à dos idosos da comunidade. No grupo de INIRF predominaram 
idosos com idade entre 70 a 79 anos e o grupo de IIRF de 80 a 89 anos. Pode- se 
observar diferença significativa entre os dois grupos, onde os IIRF apresentaram 
média de TVM superior aos INIRF, conforme gráfico 1 e 2. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: No presente estudo observou-se uma grande diferença de idade entre as 
amostras, sendo possível observar uma diferença significativa nos resultados, tendo 
os idosos não institucionalizados com maior velocidade de marcha. Sendo este teste 
possível identificar maiores riscos de quedas e mensurar o nível de independência 
para atividades de vida diária dos avaliados, mostra então que idosos não 
institucionalizados apresentam maior autonomia para realizarem suas atividades de 
vida diária, bem como menor risco de queda. 
 

Palavras-Chave: Idosos. Institucionalizados. Fisioterapia. Marcha. Teste de 

Velocidade da Marcha. 
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AVALIAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL PELO ÍNDICE DE BARTHEL DE 

PACIENTES DE UMA CLÍNICA ESCOLA 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A funcionalidade deve ser entendida como termo genérico para as 
funções e estruturas do corpo, atividades e participação, indicando os aspectos 
positivos entre a interação entre um indivíduo com uma condição de saúde e seus 
fatores contextuais, sejam eles ambientais ou pessoais. Sabe-se que os 
comprometimentos funcionais variam de um indivíduo para o outro em cada 
patologia e os desempenhos nas habilidades das atividades da vida diária são 
fortemente prejudicados, predispondo o indivíduo a um quadro de incapacidade 
funcional, que provoca vários graus de dependência. A fisioterapia neurofuncional 
tem como principal objetivo manter a independência com mobilidade funcional, 
permitindo a realização das atividades da vida diária. O Índice de Barthel é 
amplamente utilizado para a mensuração da capacidade de realização de dez 
atividades de vida diária, quantificando o grau de dependência do indivíduo. A 
avaliação das condições físicas, sociais e culturais dos pacientes permite expandir 
as perspectivas de suas necessidades de saúde. As informações geradas podem 
transformar-se em incentivo para a implantação de programas, adequadas à 
realidade desse grupo populacional. OBJETIVOS: Diante desse contexto, o 
presente estudo busca avaliar o nível de dependência funcional e o perfil dos 
pacientes atendidos em uma Clínica de Fisioterapia. MATERIAL E METODOS: 
Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal. A amostra foi composta 
por 18 pacientes de uma Clínica Escola de Fisioterapia de uma universidade 
particular no planalto norte de Santa Catarina, Brasil. Inicialmente foi coletado os 
dados pessoas e realizado Anamnese. O instrumento utilizado no estudo foi o Índice 
de Barthel que correlaciona independência funcional com alto valor de score. Os 
dados coletados foram analisados através do programa Microsoft Excel 2007®. 
RESULTADO E DISCUSSÃO: Participaram da pesquisa 18 pacientes, sendo 6 do 
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sexo feminino com média de idade de 44,2±16,40 e 12 do sexo masculino come 
média de idade de 39,25±11,9.  A caracterização das patologias da amostra são; 
Paralisia Cerebral; Acidente Vascular Encefálico; Lesão Medular; Traumatismo 
crânio encefálico; Neurofibromatose; Esclerose Lateral Amiotrófica e Linfoma. Os 
valores pontuados no Índice de Barthel avaliados em cada patologia foram de 55 
pontos na Paralisia Cerebral, 65,8±33,9 pontos no Acidente Vascular Encefálico, 
67,5±20,67 pontos na Lesão Medular, 72,5±3,5 pontos no Traumatismo Crânio 
Encefálico, 90 pontos na Neurofibromatose, 95 pontos na Esclerose Lateral 
Amiotrófica e 100 pontos no Linfoma. Os valores pontuados no Índice de Barthel 
relacionando-os com o sexo dos pacientes avaliados foram de 71,6±22,94 pontos no 
sexo feminino e 71,25±25,97 pontos no sexo masculino. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: De acordo com os resultados analisados é possível verificar que diante as 
patologias atendidas a que diminui significativamente a independência funcional é a 
Paralisia Cerebral, seguida do Acidente Vascular Encefálico e da Lesão Medular. O 
sexo dos pacientes não se mostrou um fator significativo para interferir na 
independência funcional, caracterizando-os indivíduos com alta probabilidade de 
convívio social.  
 

Palavras-Chave: Patologias Neurológicas; Escala de Barthel; Independência 

Funcional. 
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COMO IDENTIFICAR O POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL?322 

 

Claudio Machado Maia323 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Compreender a estrutura produtiva regional e identificar padrões 
regionais de crescimento econômico permite interpretar dinâmicas e gargalos, e 
proporcionar o diagnóstico sobre protagonismo local/regional para tomadas de 
decisão para proposição de políticas e planejamentos específicos. OBJETIVOS: 
Identificar indicadores para um diagnóstico preliminar das potencialidades regionais. 
Elaborar diagnóstico de potencialidades e gargalos regionais. Analisar a estrutura 
produtiva de cinco municípios/ região de pesquisa (Canoinhas, Jaraguá do Sul, 
Mafra, Porto União e Rio Negrinho) identificados como influência regional na região 
da Associação de Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE). 
MATERIAIS E MÉTODOS: a medida de participação (especialização relativa) mais 
utilizada para construir os indicadores é a percentagem dos empregos gerados no 
setor/segmento vis-à-vis ao conjunto dos empregos da região de pesquisa 
(caracterização a partir da participação relativa, a quantidade de empregos nos 
respectivos setores produtivos). A racionalidade de utilização do QL (Quociente 
Locacional) para análise regional, é desenvolvida para a caracterização das áreas 
de influência, baseando-se na investigação dos QLs dos macrossetores 
agropecuário, industrial e serviços, dos municípios que compõem a referida região, 
com vistas a identificar o nível de especialização dos respectivos setores e/ou 
produtos e serviços existentes na região. Utilizou-se um pseudo-QL, a partir do 
cruzamento das informações disponíveis, neste caso o VAB Total e o VAB dos 
macrossetores agropecuário, indústria e serviços, para cada segmento em análise 
(município e região de pesquisa), relativamente a região de referência (região, 
estado). O QL informa não apenas se o objeto de mensuração é ou não 
especializado (e o quanto é especializado), mas também, na medida em que o 
objeto não apresenta especialização. Dada a característica de especialização 
relativa sinalizado pelo QL, adota-se para fins práticos: QL ≤ 1 como indicador de 
setores (macrossetores em nossa pesquisa) que não possuem especialização 
relativa; e QL > 1 como indicador de especialização relativa, sendo que quanto maior 
o QL, maior a especialização relativa do setor. RESULTADOS: Quanto a 
categorização da região, a região de pesquisa vem se consolidando como industrial 
e agroindustrial, primeiramente por ser responsável por 4,60% do VAB da 
agropecuária e 6,78% do VAB da indústria no estado de Santa Catarina, mesmo 
sendo composta por apenas 5 municípios dentre os 295 do total estadual. Observa-
se que a indústria corresponde a mais de 41,24% do VAB total da região (em 
relação aos 5 municípios). Por fim, a indústria (1,3214) foi o setor produtivo que 
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apresentou QL > 1 para a região de pesquisa na análise região de pesquisa tendo 
como referência Santa Catarina. CONCLUSÕES: A caracterização da região como 
agroindustrial não menospreza o agropecuário ou o rural, pois ambos estão 
interligados e o sucesso da indústria na região está intimamente ligado à formação 
dos clusters agroindustriais. Para a região de pesquisa, em relação ao setor 
agropecuário e industrial, conforme este estudo, pode-se considerar que, não é 
necessariamente sua centralidade a responsável pelo processo de desenvolvimento 
regional, mas o crescimento dos serviços auxiliares e subsidiárias que são a base 
para produzir e comercializar eficientemente o produto de exportação da região. 

 

Palavras-Chave: Especialização produtiva. Potencialidade regional. Macrossetores 
produtivos. 
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AVALIAÇÃO DO PESO CORPORAL EM RELAÇÃO AO PESO DAS MOCHILAS 

EM ESCOLARES 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As intervenções em saúde escolar têm papel de relevância no 
âmbito mundial. A interação entre saúde e educação constitui um caminho 
importante para a conquista da qualidade de vida, sendo, uma etapa importante na 
fase do desenvolvimento da criança. No período de desenvolvimento corporal, 
devido à hábitos incorretos, a criança pode apresentar distúrbios osteomusculares. 
Isso ocorre pelo uso decorrente do peso inadequado da mochila, refletindo 
significativamente na idade adulta. Diante o exposto torna-se indispensável a 
atuação de profissionais da saúde visando a promoção, prevenção, orientação e 
correção no âmbito escolar. OBJETIVO: Quantificar o peso do material escolar 
transportado nas mochilas escolares, relacionando-o à massa corpórea. 
METODOLOGIA: Pesquisa de natureza descritiva, prospectiva e transversal. 
Realizada em uma escola de ensino privado de uma cidade do Planalto Norte 
Catarinense. Participaram da pesquisa todos os alunos presentes na data agendada 
para coleta de dados. A atividade constitui-se por duas etapas. Na primeira os 
pesquisadores avaliaram o peso dos alunos, em seguida, adicionado o peso da 
mochila, tendo como valor previsto como ideal, 10% do peso corporal do aluno. 
Após foi entregue um adesivo educativo em relação ao peso adequado das suas 
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mochilas, sendo positivo ou negativo. A segunda etapa, foi uma orientação em sala 
de aula, com intuito de demonstrar a postura adequada, utilização correta do uso 
das mochilas e dicas para diminuir o peso da mochila. RESULTADOS: A pesquisa 
contou com uma amostra de 61 estudantes, sendo 52% do sexo feminino. Os 
estudantes avaliados tinham idade entre 3 a 11 anos. O porcentual geral do peso 
das mochilas indica uma maior carga referente ao peso corporal, sendo 67% dos 
escolares. Após a divisão por idades, todas as faixas etárias apresentaram o peso 
das mochilas superior a 10% do peso corporal. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O peso 
da mochila em escolares na maior parte dos alunos avaliados, estava acima do valor 
recomendado. 
 

Palavras-Chave: Criança. Saúde escolar. Qualidade de vida. 
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A INTERPROFISSIONALIDADE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA334 

 

Miriam Cristina José Valério 335 
Juliana Huttl Fonseca 336 

Juliane Stoeberl 337 
Lais Fuerst Pacheco338 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A prática interprofissional e colaborativa em Saúde é um dos 
principais métodos para melhorar os resultados dos serviços de saúde em todo o 
mundo, sobretudo porque contribui positivamente para a percepção, compreensão e 
eficácia das relações de trabalho em equipe, do mesmo modo que nos cuidados em 
saúde (PREVIATO; BALDISSERA, 2018). A atenção primária à saúde (APS), 
considerada o principal mecanismo de reorganização do sistema de saúde, é 
preferencialmente representada pela Estratégia Saúde da Família (ESF), à qual se 
atribui o desafio de romper com a lógica tradicional de assistência à saúde para que 
o cuidado seja baseado na família e no contexto social, por meio de uma atenção 
com base interdisciplinar e atuação interprofissional (FARIAS et al., 
2019).OBJETIVOS: Analisar a importância da interprofissionalidade na Estratégia de 
Saúde da Família. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram selecionados para o estudo 
artigos da base de dados Scielo entre os anos de 2015 a 2020 que abordassem a 
prática interprofissional na Estratégia de Saúde da Família. RESULTADOS: A 
interprofissionalidade pode contribuir para melhorar o acesso e a qualidade da 
atenção à saúde. Porém ainda existem barreiras no que diz respeito as práticas 
interprofissionais, pois a sobrecarga de trabalho acaba dificultando a interação entre 
os profissionais e muitos ainda têm dificuldade para empregá-la, reforçando que se 
fazem necessárias estratégias de enfrentamento dessas barreiras para melhorar a 
interprofissionalidade nos serviços de saúde. Um estudo, feito por (MATUDA et al., 
2015), constatou que os meios de comunicação podem causar conflitos não apenas 
entre os profissionais de saúde e os pacientes, mas também dentro do grupo de 
profissionais. Isso acontece pela forma como é feita a comunicação ou até pela falta 
dela. Outras características apontadas como obstáculos na prática interdisciplinar 
dentro do ESF neste estudo foram relatos de alguns profissionais que não se 
envolvem no trabalho e que tem dificuldades de entender o trabalho do outro. A falta 
de organização e comprometimento em relação à divisão de trabalhos também 
precisam ser melhoradas, percebe-se que na prática, os profissionais valorizam 
muito mais as metas individuais, que as do grupo, sobrecarregando alguns membros 
da equipe em relação a outros. CONCLUSÕES: Conclui-se que, a pratica 
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interprofissional é de suma importância, pois o trabalho em equipe contribui para um 
cuidado integral e segurança do paciente, e consequentemente o diálogo torna 
melhor a interação entre práticas e saberes dos profissionais da saúde. 

 

Palavras-Chave: Interprofissionalidade. Estratégia da Saúde da Família. Assistência 
à Saúde. 
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COVID-19 MEDIDAS DE RESTRIÇÕES SOCIAIS: IMPLICAÇÕES SOBRE A 

SAÚDE MENTAL 339 

 

Cristiane Elisa Ribas Batista340 
Nicole Eduarda Martins 341 

 

RESUMO  

Casos isolados de infecção pelo coronavirus (SARS-Cov-2) causador da COVID-19, 
foram evidenciados na China e espalharam-se pelo mundo, sendo declarada pela 
OMS pandemia em março de 2020 e em poucos meses, se configurou, como uma 
das maiores emergência de saúde pública do mundo. O desenvolvimento desta 
pesquisa justifica-se a partir de lacunas do conhecimento científico em relação as 
implicações sobre a saúde mental que decorrem da pandemia, neste sentido, órgãos 
e instituições, tais como Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, 
Universidades Brasileiras e Internacionais tem salientado a importância do 
desenvolvimento de pesquisas que envolvam os aspectos relacionados a saúde 
mental da sociedade em geral. Uma das medidas adotadas internacionalmente para 
contenção da Covid-19 consiste na restrição social, no Brasil, as medidas vem 
sendo implementadas de forma descentralizada desde março de 2020. As medidas 
incluem o isolamento, distanciamento e a quarentena que visam reduzir a 
disseminação do vírus, no entanto, podem representar fatores de risco sobre a 
saúde mental, configurando-se como preditores agravos psicológicos ou de 
transtornos psicopatológicos preexistentes. Diante do exposto, o presente estudo 
teve como objetivo compreender como as medidas de restrições sociais decorrentes 
da pandemia da Covid-19 podem afetar a saúde mental da população. O universo 
da pesquisa foi composto por pessoas acima de 18 anos que residem no brasil 
desde marco/2020 quando declarada a pandemia nacional da Covid-19, 
independente na nacionalidade oficial, sexo ou estado de residência. A delimitação 
da amostra ocorreu pelo fechamento da disponibilidade do questionário, que 
permaneceu ativo na plataforma Google Formulários para recebimento de respostas 
por quarenta dias, foram recebidos 1.006 questionários, os quais integram a análise 
dos resultados desta pesquisa. O acesso aos participantes ocorreu a partir de 
procedimentos de amostragem não-probabilística. A partir dos resultados observa-se 
que pequena parcela dos participantes obteve diagnóstico efetivo para Covid-19, no 
entanto, destaca-se que a maioria dos participantes mesmo tendo declarado 
sintomas, afirmam não terem realizado exames para o diagnóstico, juntos estes 
participantes somam 52%, tais evidências representam uma preocupação sobre os 
cuidados de saúde desta população, bem como sobre a possível subnotificação dos 
casos no Brasil. A maioria 86% das pessoas que participaram deste estudo afirma 
adotar medidas que se enquadram nas restrições sociais, o que pode refletir o 
cuidado em relação a disseminação do vírus e resultar em implicações sobre a 
saúde mental, dado o tempo em que a pandemia da Covid-19 tem persistido. As 
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implicações das medidas de restrições sociais sobre a saúde mental podem estar 
relacionadas a uma série de fatores, tais como tempo em que as medidas são 
adotadas, vínculos pessoais estabelecidos, meios de aproximação social como uso 
de tecnologia, doenças e/ou acometimentos clínicos e psicológicos preexistentes. A 
partir dos dados obtidos, é possível concluir que as medidas de distanciamento 
social desencadeiam implicações sobre a saúde mental, resultando em sofrimento 
psíquico sendo evidenciados sintomas relacionados ao medo, angústia, solidão, 
irritabilidade, agitação, sobrecarga, choro sem motivo aparente, preocupação, 
sentimento de impotência, desanimo, pensamentos e/ou ideias suicidas ou que algo 
ruim possa vir a acontecer.  

 

Palavras-Chave: COVID-19. Restrição Social. Saúde Mental. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA DE ENSINO PARA 

PROGRAMAÇÃO DE CLP 'S S7 1200 NA PLATAFORMA TIA PORTAL DA 

SIEMENS PARA OFERTA DE CERTIFICAÇÃO 

 

Robson Ribeiro342 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Atualmente a indústria demanda mão de obra qualificada em 
programação de CLP, visando a chegada da indústria 4.0, é relevante 
conhecimentos nesse ramo da automação, porém universidades não apresentam na 
grade disciplinas dedicadas a programação de CLP. Desta forma este trabalho 
propõe metodologias de ensino ativas para ensino e certificação, no ramo de 
programação de CLP, este trabalho propõe testar as metodologias ativas de ensino, 
auxiliando no desenvolvimento de pessoas para o mercado de trabalho. Os recursos 
para aplicação deste trabalho, são desenvolvimento de bancada didática com CLP 
S7 1200, apostila didática, funcionalidades e características do software TIA 
PORTAL, lógicas booleanas, conceitos de Bit, Byte e Words, boas práticas de 
programação e apostila com exercícios baseados em problemas reais encontrados 
na indústria, visando o desenvolvimento de pessoas. Este trabalho usa os métodos 
de ensino, Problem Based Learning (PBL) aprendizagem baseado em problemas, e 
Team Based Learning (TBL), aprendizagem baseada em equipes, trazendo 
problemas encontrados na indústria para sala de aula, esses problemas tornam-se 
uma via de mão dupla, bom para alunos que interagem com situações reais, 
solucionando problemas que a indústria apresenta, sendo resolvidos por alunos, 
levando essa solução para a indústria, que solucionam problemas de automação de 
processos reais. OBJETIVOS: Propor uma metodologia de treinamento para 
aprendizado em programação de CLP, que permita capacitar pessoas e aperfeiçoar 
sua capacitação com conhecimentos em automação industrial. Sendo essa 
metodologia direcionada a área de programação, e configuração utilizando o CLP 
Siemens S7 1200 da Siemens. MATERIAIS E MÉTODOS: Seguindo a metodologia 
de pesquisa clássica de Waterfall, com os seguintes passos: estado da arte; criação 
do método; criação da apostila; criação da apostila de laboratório; material do 
Youtube; análise do método; material utilizado; relatório final; estado da arte 
descreve metodologias ativas na engenharia, criação do método descreve boas 
práticas de programação, criação da apostila inclui materiais referentes a 
parâmetros, instruções e dados de programação, criação da apostila de laboratório 
propõe exercícios práticos para fixação do conteúdo, material do Youtube apresenta 
vídeos para consultas posteriores, análise do método onde duas metodologias 
escolhidas PBL e TBL são propostas, material utilizado são softwares e construção 
da bancada didática, relatório final dos resultados teóricos obtidos. RESULTADOS: 
Nos resultados são propostas metodologias PBL e TBL com materiais impressos, 
materiais virtuais em multimídia no Youtube, esses materiais demonstram eficácia 
para ensinar conceitos básicos e complexos na area da automação industrial focada 
na programação. CONCLUSÕES: As metodologias ativas PBL e TBL apresentam 
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uma fonte facilitadora no aprendizado de programação de Ladder no CLP, que 
permitirá ao participante do curso ter um currículo atraente para as vagas ofertadas 
pela indústria. Esses métodos apresentam vantagem com relação aos métodos 
clássicos de ensino, sendo o PBL o método com maior eficácia pois traz ao aluno 
uma situação mais próxima do real de problemas de uma indústria.   
 
Palavras-Chave: Automação. Programação. Metodologia. 
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ESTUDO DOS MOTIVOS E FORMAS DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 142 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL343 

Dyeinnize Della Jacoma344 
Pâmela Aparecida Vidal345 

Marcelo José Boldori346 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A Constituição de 1988 foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. 
Foi a sétima Constituição do Brasil desde a sua Independência, em 1822 e a sexta 
do período republicano. O documento foi elaborado pela Assembleia Nacional 
Constituinte, presidida pelo deputado federal Ulysses Guimarães. Esta Constituição 
tem por fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 
valores sociais do trabalho, a livre iniciativa, e o pluralismo político. O presente 
trabalho tem por tema a análise dos motivos e formas da aplicação do artigo 142, 
que dispõe sobre as Forças Armadas, definindo-as como instituições nacionais 
permanentes e regulares, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica. Essas instituições são organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina, tendo como autoridade suprema o Presidente da República e destinam-se 
à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de 
qualquer destes, da lei e da ordem. OBJETIVOS: O presente trabalho tem como 
objetivo verificar quais os motivos que ensejam a aplicação do artigo 142 da 
Constituição Federal, bem como, quais as formas de aplicação deste artigo. 
Pretende também averiguar se o poder moderador instituído no Brasil Império 
guarda alguma relação com o artigo 142 da Constituição Federal de 1988. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo utilizou-se de uma metodologia bibliográfica 
com uma análise qualitativa. Para a coleta de dados foram utilizados livros de 
doutrina especializados em direito constitucional, documentos que remontam o 
momento histórico do país, tais como, atas da Assembleia Nacional Constituinte, 
anais, revistas, entre outros. RESULTADOS: A pesquisa ainda não está finalizada, 
no entanto, pelo estudo já realizado para a elaboração deste trabalho científico, 
foram obtidos dados referentes à elaboração do artigo 142; à função das Forças 
Armadas e como elas contribuem para organização e defesa de nosso país. 
CONCLUSÕES: O presente trabalho científico ainda não foi finalizado, pelos dados 
que já foram levantados, pode-se concluir que as Forças Armadas, dentro do 
sistema constitucional, destinam-se a defesa da Pátria; defesa dos Poderes 
Constituídos; e por iniciativa de quaisquer Poderes, garantir a lei e a ordem. As 
Forças Armadas não constituem um “suprapoder” ou um “poder moderador”, 
tampouco cabe-lhes fiscalizar ou interferir nos Poderes constituídos do Estado, visto 
que a Constituição Federal não conferiu tal prerrogativa. 
 

Palavras-Chave: Poder moderador. Forças Armadas. Constituição Federal de 1988. 
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RENOVAÇÃO/REVISÃO DOS MECANISMOS DEMOCRÁTICOS 

PARTICIPATIVOS NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO 

CONTEMPORÂNEO347 

 

Carlos Augusto Bonetti 348 
Debora Aparecida Pies 349 

Jaciel Santos Karvat350 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A relação existente entre constitucionalismo e democracia influi 
enormemente na efetivação dos direitos fundamentais, diante da perspectiva de que 
a população brasileira, hoje, não se encontra representada no legislativo, portanto 
sua vontade não prevalece, havendo um desequilíbrio nessa relação. Sendo assim, 
a democracia é colocada em xeque e o constitucionalismo se impõe de forma 
antidemocrática impedindo a efetivação de uma série de direitos. Justifica-se a 
relevância desse trabalho por propor um debate sobre os mecanismos democráticos 
participativos, enquanto estruturas legitimadoras do exercício do poder político, no 
regime democrático contemporâneo brasileiro e sobre a importância da construção 
de instâncias de participação verdadeiramente efetivas, de forma a valorizar e 
estimular o desenvolvimento de uma cultura mais participativa da população. 
OBJETIVOS: Tem como objetivo a revisão/reinterpretação dos mecanismos 
democráticos participativos no constitucionalismo brasileiro contemporâneo. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa será orientada pela Teoria Hermenêutica 
Constitucional através de um estudo com base no Constitucionalismo 
Contemporâneo. Mello (1999, p.58) define a hermenêutica constitucional como “[...] 
o estudo e sistematização dos métodos, técnicas e regras empregados à 
interpretação do exato significado, sentido e alcance de normas constitucionais”. A 
investigação proposta se insere no tipo jurídico-compreensivo (GUSTIN; DIAS, 
2006), haja vista que o objetivo geral da presente pesquisa é a 
revisão/reinterpretação dos mecanismos democráticos participativos no 
constitucionalismo brasileiro contemporâneo. Quanto à abordagem, a pesquisa será 
qualitativa. RESULTADOS: A intuito da pesquisa era propor um debate sobre os 
mecanismos democráticos participativos, enquanto estruturas legitimadoras do 
exercício do poder político, no regime democrático contemporâneo brasileiro e sobre 
a importância da construção de instâncias de participação verdadeiramente efetivas, 
de forma a valorizar e estimular o desenvolvimento de uma cultura mais participativa 
da população. Estimular essa maior participação popular gera um novo modelo de 
regime democrático, que ultrapassa seu conceito meramente formal, passando a ter 
em sua efetividade a participação da população de forma ativa e representativa, 
visando os interesses da comunidade. CONCLUSÕES: O estudo em tela encaixa-se 
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dentro o desenvolvimento, pois funda-se no pensamento jurídico contemporâneo e 
hermenêutico jurídico, para interpretar e revisar os mecanismos democráticos 
participativos no constitucionalismo brasileiro contemporâneo. Para finalizar torna-se 
central a participação e produção relacionada aos mecanismos democráticos, que 
devem ser hermeneuticamente valorizados e introduzidos na Esfera Política como 
espaços de construção da dimensão viva da constituição, atuando ao lado dos 
círculos representativos tradicionais assim como a jurisprudência constitucional 
contemporânea, com intuito de fazer estes constituírem-se em ambientes 
deliberativos adequados a sociedade. 

 

Palavras-Chave: Direitos Fundamentais. Constitucionalismo. Mecanismos 
democráticos. 
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A (IN)IMPUTABILIDADE DO PSICOPATA A PARTIR DA OBRA LITERÁRIA 
“DEXTER: A MÃO ESQUERDA DE DEUS”351 

André Luiz da Cruz352 
Paulo Silas Filho353 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Cada vez mais tem crescido o movimento direito e literatura no 
Brasil, relação essa que leva em conta a intersecção entre as duas referidas áreas 
do saber com a proposta de lançar olhares outros para as questões sociais sobre as 
quais o âmbito jurídico costuma tratar. Para pensar o direito criticamente, é preciso 
que área outra esteja presente para que essa análise mais crítica seja algo possível. 
Daí a literatura como saber outro possível a desempenhar esse papel. Diante disso, 
tem-se como proposta de abordagem a análise do livro “Dexter: a mão esquerda de 
Deus” de Jeff Lindsa , que traz a narrativa de um perito criminal chamado Dexter, 
esse que quando criança foi adotado por um policial (Harry); o qual percebeu que o 
menino tinha uma certa aptidão para matar. A leitura proposta se dá com foco na 
análise do perfil do psicopata em conjunto a culpabilidade, além da necessidade de 
encontrar através da ciência uma justificativa de como aplicar a penalidade com o 
indivíduo que tem esse transtorno de personalidade, e como se enquadram melhor, 
seja com uma pena restritiva de liberdade, um tratamento ou medida de segurança, 
claro e objetivo para o seu quadro psíquico. OBJETIVOS: A pesquisa tem por 
objetivos fazer uma leitura crítica da forma com a qual a atuação de relações 
envoltas a ‘psicopatia’ é feita no âmbito jurídico, valer-se da abordagem jusliterária 
como instrumento para interpretar sob outro olhar a problemática analisada e 
contribuir para com a relação entre direito e literatura. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa será exploratória e de natureza qualitativa, tendo o referencial bibliográfico 
como técnica de coleta de dados para a realização do trabalho. O recorte 
metodológico da abordagem jusliterária é o ‘direito na literatura’, pois é por meio da 
análise de uma obra literária que questões jurídicas serão refletidas. RESULTADOS: 
O Direito Penal, em sua oficio mais salutar, viu por bem elencar, em seu artigo 26 do 
Código Penal, a inimputabilidade. Destacar aspectos relevantes do tratamento 
comum a que se dá aos inimputáveis é de acentuada relevância, já que tais 
indivíduos, acometidos de doença mental, são incapazes de, ao tempo da ação, ter 
plena consciência que a mesma é antijurídica e se conduzir com tal entendimento. A 
leitura de “Dexter” auxiliar a compreender esse problema de ordem jurídica. 
CONCLUSÕES: A experiência de se estudar o direito em conjunto com a literatura 
faz enxergar novos horizontes, permitindo assim compreender os fatos que surgem 
e se fazem presentes no convívio social. Buscando contribuições da relação 
interdisciplinar entre direito e literatura, observou-se como proveitosa essa 
intersecção, pelo que numa leitura conjunta do direito com os segmentos tantos da 
arte (cinema, música, literatura...), é possível abordar problemáticas sociais por um 
olhar diverso e mais abrangente. 
 

Palavras-Chave: Direito. Literatura. Dexter. Imputabilidade 
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DESCRIÇÃO COMPORTAMENTEAL DO Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) 

NO ZOOLÓGICO DE POMERODE- SC 

 
Suyanne Mara Backes354 

Tamili Martins Schneider355 
Elisete Ana Barp356 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A jaguatirica (Leopardus pardalis) é uma espécie de felídeo 
encontrada em todos estados brasileiros. Na lista vermelha da União Internacional 
para a Conservação da Natureza (UICN), a jaguatirica está classificada como pouco 
preocupante. A coloração da pelagem pode variar de amarelo e cinza ao castanho, 
com regiões intermediárias, porém, a região ventral é mais clara. Suas rosetas 
possuem cor escura e podem fundir no dorso, formando listras (CHEIDA et al, 2006). 
Os indivíduos iniciam suas atividades ao pôr do sol, apresentando hábito 
predominantemente noturno.  É uma espécie carnívora, alimentando-se de aves, 
peixes, roedores e pequenos vertebrados (OLIVEIRA & CASSARO, 2005). 
OBJETIVOS: Realizar a observação de duas fêmeas de Jaguatirica (L. pardalis) no 
Zoológico de Pomerode (SC), verificando a frequência com que exibem suas 
características comportamentais. MATERIAIS E MÉTODOS: A observação das duas 
fêmeas (denominadas Indivíduo 1 e 2) de Jaguatirica foi realizada no Zoológico de 
Pomerode, localizado em Pomerode - Santa Catarina, através do método de registro 
ad libitum por um período de 2 horas contínuas, das 13h às 15h. Neste período 
foram registrados todos os atos comportamentais dos dois indivíduos (ROLL, 2006). 
Após o período de observação, os dados foram compilados e postos em tabelas no 
Excel. RESULTADOS: As categorias comportamentais mais frequentes foram: 
andar (14,58%), entrar no recinto (10%), sair do recinto (10%), lamber o pelo 
(7,50%), interagir com o outro indivíduo (2,92%), esfregar o rosto na saída do recinto 
(10%) e dormir (11,67%) para o Indivíduo 1, enquanto que, para o Indivíduo 2 foram: 
entrar no recinto (6,07%), sair do recinto (6,33%), coçar (6,33%), andar (19,79%), 
subir no galho (4,49%), descer do galho (4,49%) e observação (19%). Outras 
categorias também foram observadas, porém, foram classificadas como ‘outros’ 
sendo que para fêmea 1 essa categoria ficou com 33,32% e para a fêmea 2 ficou 
com 33,51%. No total, o Indivíduo 1 exerceu 240 atos comportamentais, e o 
Indivíduo 2, 379 atos comportamentais. CONCLUSÕES: Tendo em vista o que foi 
exposto, pode-se concluir que os dois indivíduos estavam ativos na maior parte do 
tempo, no entanto a fêmea 1 teve um longo período em que ficou dormindo e a 
fêmea 2, em meio aos seus deslocamentos parou muitas vezes para observar o 
entorno e os visitantes.  

 

Palavras-Chave: Jaguatirica. Ad libitum. 
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PREVENÇÃO ANIMAL: MEDIDAS PROFILÁTICAS PARA AMENIZAR A 

QUESTÃO DAS ZOONOSES NO MUNICÍPIO DE ITAIOPÓLIS - SC 

 

Surama Silvestre 357 
Maristela Povaluk358 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Esta pesquisa teve por finalidade propor medidas para amenizar as 
questões das zoonoses no município de Mafra-SC e Itaiópolis-SC ,nos dias atuais os 
animais como cães e gatos são comuns vivendo nas casas dos brasileiros, são 
considerados até mesmo como membros da família, são tratados com amor, 
carinho, recebem uma casa para dormir e se manterem aquecidos, água e comida. 
Infelizmente essa não é a realidade de todos os nossos animais, é gritante a 
quantidade de animais como cachorros e gatos vivendo abandonados nas ruas das 
diversas cidades, sem nenhuma condição de vida considerada aceitável, além de 
correrem grande risco de vida e de contrair diversas doenças, doenças essas que 
não afetam somente a vida animal, mas também na nossa vida, no nosso dia a dia e 
na nossa população em geral. OBJETIVOS: Propor medidas para amenizar a 
questão das zoonoses e a proteção dos animais domésticos no município de 
Itaiópolis-SC. Caracterizar as possíveis patologias que acometam os animais 
domésticos. Constatar as prováveis zoonoses que afetam os animais domésticos. 
Constatar a legislação vigente relacionada ao direito dos animais domésticos. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi efetuada através de pesquisa 
bibliográfica, pesquisa de campo por meio de verificação “in loco” com fichas de 
observações, registros fotográficos e pelo google formulário com a referida 
amostragem e roteiro de entrevista com medico veterinário. O local da realização da 
pesquisa foi o município de Itaiópolis-SC nos bairros, Bom Jesus, Centro e Lucena. 
RESULTADOS: A pesquisa foi efetuada nos perímetros urbanos de Itaiópolis -SC, 
com o total de setenta e um animais, sendo estes, setenta cães e um gato 
encontrados nos bairros da cidade, onde alguns animais encontram-se sob abrigo 
construídos por ongs e moradores, no centro encontramos também abrigo para cães 
construídos pelo comercio local em determinadas situações são realizadas rifas para 
arrecadação de dinheiro, estes animais também contam com a doação de recursos 
para tratamentos de doenças, contamos com serviços voluntario de alguns 
veterinários aonde prestam assistência e atendem estes animais abandonados, 
através de campanhas comunitárias os filhos destes animais são encaminhados 
para adoção consciente. CONCLUSÕES: Conclui-se que o número de doenças 
zoonóticas seria sim reduzido se o controle de animais abandonados e doentes 
fosse reduzido nos municípios, assim como outras doenças o controle das zoonoses 
são um assunto de saúde publica e necessita ser tratado com a gravidade que 
apresentam, não só para os animais, mas também para a nossa população. No 
município de Itaiópolis-SC, os animais  recebem  apoio da população e das 
instituições, entretanto durante a pesquisa foi possível ver claramente que essa é 
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uma realidade isolada, ainda é necessário trabalhar e conscientizar a população, 
para que as medidas profiláticas sejam implementadas de uma maneira realmente 
eficaz. 
 
Palavras-Chave: Cães. Zoonoses. Medidas profiláticas. 
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O MEDO DA MORTE: A PANDEMIA DA COVID-19 E SEU REFLEXO NO 

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 

 

Joel Dutka359 
Willian Moreira da Rocha360 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este trabalho aborda os efeitos na pandemia da covid-19 no 
planejamento sucessório a partir dos dados sobre transferência de bens referentes 
ao segundo semestre de 2020. Diante da incerteza de sobrevida, diversas pessoas 
procuraram os cartórios de notas para formalizarem as disposições patrimoniais para 
eventual morte. Dentre esses atos então os testamentos, doações, os chamados 
holdings familiares e inventários. A procura por instrumentos de organização 
patrimonial para eventual morte surge exatamente em meio ao contexto de 
insegurança sobre o futuro causada pela pandemia do Covid-19. OBJETIVOS: 
pesquisar o número de atos relacionados ao planejamento sucessório registrados no 
segundo semestre de 2020; analisar em perspectiva comparada com os dados do 
mesmo período em 2019; observar quais os atos tiveram maior procura no período 
da pandemia. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa ocorreu em revistas 
especializadas na atividade notarial e registral e a partir de dados disponibilizados 
na página eletrônica do CNJ. A metodologia do trabalho é quantitativa, com 
abordagem dedutiva e a compilação ocorreu a partir da análise comparativa de 
dados. RESULTADOS: constatou-se a partir da coleta de dados que nos últimos 
seis meses de 2020 ocorreram mais de 185 mil atos de transferência de bens; 95 mil 
inventários; 1.600 partilhas; 69 mil escrituras de doação e 19 mil testamentos. 
CONCLUSÕES: O medo da morte diante da pandemia da covid-19 fez aumentar a 
preocupação com o planejamento sucessório, sendo que no último semestre de 
2020 houve um aumento aproximado de 6% em relação ao mesmo período de 2019. 
 

Palavras-Chave: Pandemia. Morte. Planejamento sucessório. Registro notarial. 
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VALORES NORMATIVOS PARA APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE DE 

ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MAFRA, SC, BRASIL361 

 

Jendersson José Nino Sequeda362 
Maria Regina Landovski363 

Simone Kempf Stachechem364 
Ricardo Luis Kuhn 365 

Chelin Auswaldt Steclan366 
Daniel Rogério Petreça367 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A aptidão física relacionada à saúde (AFRS) é fator de proteção 
para doenças em escolares. Índices satisfatórios de aptidão cardiorrespiratória, de 
força/resistência muscular, flexibilidade, assim como níveis adequados de 
composição corporal, estão diretamente associados com um menor risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis. OBJETIVOS: 
desenvolver valores normativos para testes de aptidão física relacionada à saúde 
em escolares de 6 a 15 anos da Rede Municipal de Educação do município de 
Mafra, SC. MATERIAIS E MÉTODOS: A população foi composta por escolares 
pertencentes à Rede Municipal de Educação de Mafra, SC. Como critérios para 
inclusão na amostra foram definidos: ter idade entre 6 e 15 anos, estar devidamente 
matriculado na Rede Municipal de Educação de Mafra; estar presentes na aula de 
educação física na semana da coleta de dados. Assim, a amostra foi composta por 
1755 escolares pertencentes à 12 unidades escolares.  Foram medidos massa 
corporal e estatura e após foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) (massa 
corporal/estatura ao quadrado). Para os testes de aptidão cardiorrespiratório 
(AERO), flexibilidade (FLEX) e resistência de força abdominal (ABD) foram utilizados 
os propostos pelo Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR, 2016).  Os coletadores 
foram os professores de educação física da Rede Municipal de Educação de Mafra, 
SC. A análise dos dados foi realizada por meio da estatística descritiva e de 
frequência. Foi realizada a retirada de outliers, para isso, utilizou-se duas etapas: a 
primeira consistiu na conferência dos dados discrepantes quanto à precisão, 
realizando a confirmação nas fichas de anotação individual; a segunda ocorreu com 
a exclusão dos valores, para tal, foi calculado score Z das medidas sendo retirados 
os valores ± 2. Para a construção da tabela de valores normativos utilizou-se o 
cálculo de percentis (P5, P10, P25, P50, P75, P90, P95) em cada um dos testes. 
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RESULTADOS: Foram 1693 escolares sendo: 177 na faixa etária dos 6 anos; 270 
na faixa etária dos 7 anos; 260 na faixa etária dos 8 anos; 273 na faixa etária dos 9 
anos; 248 na faixa etária dos 10 anos; 162 na faixa etária dos 11 anos; 107 na faixa 
etária dos 12 anos; 95 na faixa etária dos 13 anos; 102 na faixa etária dos 14 anos; 
57 na faixa etária dos 15 anos. Foi possível perceber no teste de IMC valores 
próximos entre meninos e meninas e que aumentam com a idade. Já o FLEX 
apresentou constância entre sexo e idade. Já no ABD, foi possível perceber que o 
resultado dos meninos foi superior ao das meninas e se acentua com a idade. Já no 
AERO, apesar dos meninos obterem valores maiores, ocorreu uma alternância entre 
as faixas etárias. CONCLUSÕES: Os professores de educação física poderão 
utilizar os padrões de acordo com os pontos de corte desenvolvidos. Apesar dos 
pontos de corte não serem diagnósticos, eles podem determinar o nível que se 
encontra o escolar com base nos seus próprios colegas. Isso pode possibilitar um 
planejamento dos planos de aula para o desenvolvimento da AFRS e a 
implementação de programas mais eficazes em caráter municipal. 

 

Palavras-Chave: Valores normativos. Escolares. Aptidão Física Relacionada à 
saúde.  
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APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE DE ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 

MAFRA, SC, BRASIL368 

 

Alessandra Aparecida Pires 369 
Milena dos Anjos370 

Caroline Kugeratski Carneiro371 
Mario César Garcia372 

André Mader373 
Daniel Rogério Petreça374 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A aptidão física relacionada à saúde é fator de proteção para 
doenças em escolares. Índices satisfatórios de aptidão cardiorrespiratória, de 
força/resistência muscular, flexibilidade, assim como níveis adequados de 
composição corporal, estão diretamente associados com um menor risco para o 
desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis. OBJETIVOS: verificar e 
relacionar o perfil de componentes da aptidão física relacionada à saúde (AFRS) de 
acordo com sexo e idade em uma amostra probabilística de escolares do ensino 
fundamental do município de Mafra, SC, Brasil. MATERIAIS E MÉTODOS: Assim, a 
amostra foi composta por 1755 escolares pertencentes à 12 unidades escolares.  
Como critérios para inclusão na amostra foram definidos: ter idade entre 6 e 14 
anos, estar devidamente matriculado na Rede Municipal de Educação de Mafra; 
estar presentes na aula de educação física na semana da coleta de dados. Foram 
aplicados testes antropométricos a fim de verificar parâmetros de composição 
corporal. Foram mensurados massa corporal e estatura e após foi calculado o Índice 
de Massa Corporal (IMC) (massa corporal/estatura ao quadrado). O IMC foi avaliado 
pelos pontos de corte propostos pela Organização Mundial da Saúde. Para os testes 
de aptidão cardiorrespiratório (AERO), flexibilidade (FLEX) e resistência de força 
abdominal (ABD) foram utilizados os propostos pelo Projeto Esporte Brasil 
(PROESP-BR, 2016).  Foi realizado análise descritiva e inferencial nos dados. 
RESULTADOS: Fizeram parte deste estudo 1755 escolares da Rede Municipal de 
Educação de Mafra, SC. Destes, 52,8% (n=927) do sexo masculino e 47,1% (n=828) 
do sexo feminino. A média de idade obtida foi de 10,10 (DP=2,39) anos. Foi possível 
verificar no teste AERO que a maioria se encontra (66%) em classificação “razoável 
e fraco” e no ABD na “zona saudável” (57%). No teste FLEX 80% encontram-se na 
“zona saudável” e no IMC foi verificado que 41% estão com “excesso de peso” e 
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“obesidade”. CONCLUSÕES: Nesse trabalho foi possível identificar o perfil de 
aptidão física relacionada à saúde dos escolares da Rede Municipal da Educação de 
Mafra, SC. Os resultados demonstram valores altos com relação ao IMC, o que 
direciona a atenção para obesidade. Ainda, a aptidão cardiorrespiratória ficou muito 
abaixo da média na maioria dos escolares. Esses dados são fundamentais para o 
monitoramento dos escolares a fim de subsidiar possíveis implementações de 
programas de promoção, prevenção e atenção à saúde baseadas em evidências 
regionais. Esse controle consequentemente pode melhorar a efetividade das ações 
desenvolvidas além de subsidiar a melhora das aulas de educação física e da 
saúde.  
 

Palavras-Chave: Escolares. Aptidão Física Relacionada à saúde. Obesidade. 

Flexibilidade. Cardiorrespiratório. Resistência de força.  
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PERFIL DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DE LAZER EM 

UNIVERSITÁRIOS375 

 

Amanda Cristina Gogola376 
Cleyton Eduardo Mireski377 

Ezequiel Pereira Dos Santos378 
Daniel Rogério Petreça379 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A prática habitual de atividade física está associada a melhoras na 
saúde, na qualidade de vida, na disposição, na prevenção de doenças crônicas não-
transmissíveis e no controle do peso. Ela é um componente importante devendo ser 
praticada em todas as fases da vida e em diversos momentos. A entrada no ensino 
superior gera constantes mudanças comportamentais e ela está atrelada a aumento 
de atitudes sedentárias e a diminuição da atividade física. OBJETIVOS: analisar a 
presença de atividade física no lazer, motivos e barreiras da prática em 
universitários de uma universidade no norte catarinense. MATERIAIS E MÉTODOS: 
A população desse estudo foi composta por 1229 estudantes de uma Universidade 
do Norte de Santa Catarina.  Com uma taxa de 72,1% de respondentes e 01 recusa, 
a amostra final foi composta por 826 estudantes. A fim de obter informações sobre 
comportamentos de atividade física foi utilizado o domínio específico do questionário 
Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida de Acadêmicos (ISAQ-A). A coleta de 
dados ocorreu no mês de maio de 2021 sendo aplicado em sala de aula e 
respondido por meio do formulário eletrônico. Para análise dos dados foi utilizado 
estatística descritiva de posição, dispersão e de frequência. RESULTADOS: A 
amostra foi composta por 826 estudantes e obteve-se média de idade de 21,9 
(DP=4,9). As características foram: mulheres (65,5%), solteiros (87,5%), brancos 
(89,2%). Ao verificar a prática de atividade física no lazer, foi uma prevalência de 
50,2%. Para os que praticam, a modalidade mias prevalente foi musculação 
(24,4%), caminhada (14,3%), bicicleta (9,8%), corrida (8,9%) e futebol (7,3%). Ao 
verificar os dias de prática de atividade física no lazer, em média foi descrito 3,7 
(DP=1,5) dias com um tempo médio de 1h15 minutos.  Quanto aos motivos, os mais 
prevalentes foram bem-estar, estética e condicionamento físico. Ao verificar as 
maiores dificuldades da prática de atividade física no lazer, as obrigações de estudo 
(23,3%), cansaço (21,8%), excesso de trabalho (16,3%), clima desfavorável (9,7%), 
falta de condições de segurança (5,8%) e distância até o local da prática (5,1%) 
foram as mais mencionadas. CONCLUSÕES: Nesse trabalho foi possível verificar 
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que quase metade dos universitários não praticam atividade física no lazer. Nesse 
sentido, o resultado alerta para a construção de um planejamento da implementação 
de intervenções que oportunizem e incentive os universitários à prática de atividade 
física.  
 

Palavras-Chave: Universitários; Atividade física; Bem-estar; Lazer. 
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FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM 

UNIVERSITÁRIOS380 

 

Michele Aparecida Kunzler381 
Michele Penkal de Souza382 

Everton Pinto Ricetto383 
Daniel Rogério Petreça384 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são atualmente 
as principais causas de morbidade e mortalidade mundial. Elas são responsáveis 
por 75% ou mais dos custos de saúde sendo que cerca de 80% dessas doenças 
poderiam ser evitadas por meio de comportamentos saudáveis. Assim, torna-se 
imprescindível monitorar fatores de risco para o acometimento das DCNTs a fim de 
prevenir e subsidiar a implementação de estratégias de promoção da saúde. 
OBJETIVOS: Analisar os fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis 
em estudantes de uma universidade do norte catarinense. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A população desse estudo foi composta por 1229 estudantes de uma 
Universidade do Norte de Santa Catarina.  Com uma taxa de 72,1% de 
respondentes e 01 recusa, a amostra final foi composta por 826 estudantes. Para 
identificação dos fatores de risco para as DCNTs foi utilizado o questionário de 
Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida de Acadêmicos (ISAQ-A). Os 
universitários foram questionados quanto ao estresse, sono, índice de massa 
corporal (IMC), atividade física, hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes, 
cuidados com o sol, hábitos de fumar, ingestão de bebida alcoólica. A coleta de 
dados ocorreu no mês de maio de 2021 sendo aplicado em sala de aula e 
respondido por meio do formulário eletrônico. Para análise dos dados foi utilizado 
estatística descritiva de posição, dispersão e de frequência. RESULTADOS: A 
amostra foi composta por 826 estudantes e obteve-se média de idade de 21,9 
(DP=4,9). As características foram: mulheres (65,5%), solteiros (87,5%), brancos 
(89,2%).  Quanto à percepção do nível de stress, foi verificado que 31% relataram 
estar “quase sempre” e 6% “sempre”. Quanto a qualidade do sono, 12,1% (n=100) 
relataram sempre dormir bem, 38,6% (n=319) quase sempre, 31,7% (n=262) às 
vezes e 17,6% (n=145) raramente ou nunca. Com relação à quantidade de horas 
dormidas, nos dias de semana foi constatado que 16% (n=132) dormem menos de 5 
horas, 61,1% (n=505) dormem entre 6 e 7 horas e 22,9% (n=189) dormem mais de 8 
horas. Foi verificado que 32,8% estão acima do peso. Quanto à atividade física, a 
prevalência foi de 50,2% (n=415) que relataram praticá-la no lazer. Ao dividir por 
sexo, 61,8% (n=176) dos homens praticam atividade física no lazer e 44,3% (n=239) 
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das mulheres praticam. Cerca de 11% relatam ter hipertensão arterial, 14% 
colesterol alto e 3% diabetes. Quanto aos cuidados com o sol, como o uso de 
protetor solar, boné ou chapéu, 32,6% (n=269) relatou utilizar “nunca ou raramente”, 
26,3% (n=217) às vezes e 41,2% (n=340) “quase sempre e sempre”. Foi identificado 
que 6,2% fumam e 46,4% ingerem de 1 a 14 doses de bebidas alcoólicas 
semanalmente. CONCLUSÕES: Nesse trabalho foi possível verificar que muitos 
universitários apresentam fatores de risco para as DCNTs como por exemplo: má 
qualidade do sono, nível alto de stress, falta de atividade física e obesidade. Assim, 
alerta-se a comunidade acadêmica para possíveis implementações de intervenções 
baseadas em oportunidades para mudança de estilo de vida e educação em saúde.  
 

Palavras-Chave: Universitários. Fatores de risco. Doenças Crônicas Não 
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GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS APÓS 

PANDEMIA E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIRCUNSCRITO NA 

AMPLANORTE385 

 

Alessandro Grossel Carvalho Tibes386 

Maria Luiza Milani387 

 

RESUMO  

A pesquisa versa sobre a gestão e operacionalização de políticas públicas após 
pandemia e o desenvolvimento regional circunscrito na Amplanorte (Associação dos 
Municípios do Planalto Norte Catarinense). Considera-se políticas públicas uma 
linha de ação coletiva que concretiza direitos (sociais, políticos, civis, humanos) 
declarados e garantidos em lei, como campo do conhecimento quando se busca 
colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação ou  propor mudanças no rumo  
dessas ações (MEAD, 1995). Desenvolvimento regional refere-se aos processos 
específicos, concomitantes, conectados, continuado(s) do(s) desenvolvimento(s), 
promovido pelos sujeitos de uma sociedade, na elevação da qualidade de vida,  
inclusão social, dignidade humana e superação da desigualdade social (MILANI, 
2020). Desde a declaração de calamidade sanitária no Brasil, ou pandemia pela 
COVID-19, (março de 2020), foram tomadas decisões e ações de reorganização da 
vida pública e na vida privada, uma vez que os riscos e as contaminações foram 
visíveis, causando danos, sequelas e mortes. As decisões e ações tiveram que ser 
mais rápidas e ágeis no setor público, na operacionalização de políticas públicas 
como saúde, assistência social e previdência social. Considerando as 
especificidades da saúde e da assistência social, estas se tornaram aquelas que 
foram as responsáveis pelos acolhimentos das pessoas contaminadas – saúde e a 
assistência social com a concessão dos benefícios eventuais, encaminhamentos 
necessários, cestas básicas e outros benefícios como o auxílio emergencial. Assim a 
pesquisa objetiva contextualizar em que medida ocorreram alterações na gestão e 
operacionalização de políticas públicas pelos entes governamentais após pandemia 
nos municípios circunscritos na AMPLANORTE. A consecução da pesquisa teve e 
continua seguindo os procedimentos dos tipos diagnóstico e exploratório, pelas 
etapas de coleta de dados, sistematizações e análises com abordagem quali e 
quantitativa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental, pesquisa de campo 
com os participantes por meio entrevistas. Ao final análise crítica avaliativa. Os 
resultados parciais indicaram as políticas públicas mais demandadas pela população 
foram a saúde, assistência social e previdência social. O processo de pesquisa 
coletou dados divulgados pelas prefeituras municipais, nos meses de maio e agosto 
de 2021 (casos confirmados, ativos, internamentos, óbitos e altas monitoradas), 
como também do processo de vacinação iniciado em janeiro de 2021. Com os 
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planos municipais de saúde e assistência social recebidos de alguns municípios se 
fez uma previsão das estruturas e serviços existentes, o que será confirmado com a 
coleta de dados. Como conclusão, na saúde foram criadas as centrais de 
atendimento da COVID-19 (seguindo orientação a recomendação nº 20 de 07 de 
abril de 2020) para o atendimento o acesso ao atendimento médico e as orientações 
das medidas de proteção e preservação da saúde física e mental à população. Na 
assistência social o atendimento passou por meio de plantão social com os 
profissionais sob as medidas sanitárias, puderam atender a população para a 
concessão de benefícios de complementação de renda (portaria nº 58 de 15 de abril 
de 2020 e a nota técnica nº 20 de 2020), pela regulamentação, gestão e oferta de 
benefícios eventuais no contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 no 
âmbito do SUAS.  

 

Palavras-Chave: COVID- 19. Saúde. Assistência Social. AMPLANORTE.  
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O VOTO NO BRASIL: ENTRE A LIBERDADE E A OBRIGATORIEDADE NO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Eloan Dirschnabel Gomes388 
Bryan Bueno Lechenakoski389 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A partir do conceito de democracia e da liberdade dela decorrente, 
temos que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988), 
sendo sufrágio a declaração feita da própria vontade, em matéria de eleições 
(VALVERDE, 2005). A legislação garante direito ao voto, visando a participação na 
vida política do maior número possível de pessoas para compor o quadro político do 
Estado (MACHADO, 2018). O Direito brasileiro respeita o princípio da igualdade do 
voto, observando a regra de que cada eleitor tem direito a um voto em cada eleição 
e para cada tipo de mandato (SILVA, 2012).  Considerando que o voto é 
personalíssimo, exercido pelo eleitor devidamente alistado (VALVERDE, 2004), 
BONAVIDES assegura que seu exercício surge como dever cívico, estando numa 
esfera intermediária entre o mero dever moral e o dever jurídico, o qual resta 
confirmado considerando as eventuais sanções aplicáveis caso não exercido (1995). 
Assim, convém entender o sentido da obrigatoriedade do voto, conciliando essa 
exigência com a concepção de liberdade, pois, o eleitor cumpre seu dever jurídico, 
sem cumprir o seu dever social e político, porque não desempenha a função 
instrumental da soberania popular, que lhe incumbia (SILVA, 2012). Logo, não é 
obrigatório escolher tal ou qual candidato, pois não condiz com o Estado 
Democrático de Direito, nem tampouco com o livre arbítrio tal espécie de 
obrigatoriedade, pois cada ser deve fazer suas escolhas, e estas não podem nem 
devem estar condicionadas a nenhuma vontade que não a sua própria (VALVERDE, 
2004). A vinculação do voto não se produz de cima para baixo, compulsivamente, 
com os governantes passando normas obrigatórias de comportamento eleitoral que 
desrespeitam e violentam a vontade do cidadão (BONAVIDES, 1995), é necessário 
que o voto seja espontâneo, com o tempo, exercício, formação da consciência cívica 
e, sobretudo, com liberdade, de modo que só há, por conseguinte, uma insubstituível 
receita com que fabricar democracia em qualquer país: fazer eleições limpas e 
frequentes e conceder liberdade ao povo e aos partidos para promover o comício e 
comparecer às urnas (VALVERDE, 2004), efetivando o Estado democrático de 
direito. OBJETIVOS: Estudar as diferentes visões acerca da obrigatoriedade do 
voto, enquanto dever cívico, moral e jurídico. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se 
o método de abordagem dedutivo, técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. 
RESULTADOS: Observa-se que o voto obrigatório e sua (in)definição enquanto 
direito ou dever do cidadão evidenciam o conflito existente entre o atual modelo de 
voto no Brasil e a liberdade individual advinda da democracia protegida e garantida 
na própria Constituição Federal. CONCLUSÕES: O voto obrigatório diz respeito a 
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uma liberdade política fundamental, a liberdade de votar, assim, ressalta-se que 
independentemente da obrigatoriedade, o voto deve ser consciente, pois, não é um 
mero dever cívico que se cumpre resignadamente, mas “uma oportunidade de 
moldar o país e mudar o mundo eis que numa democracia verdadeira, não existe 
nós e eles, eles são aqueles que nós colocamos lá” (BARROSO, 2020), tanto que o 
povo detém a soberania popular. 
 

Palavras-Chave: Direito Eleitoral. Voto Obrigatório. Sufrágio Universal. Democracia. 
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FATORES ASSOCIADOS À IDEAÇÃO SUICIDA EM JOVENS390 

 

Mariana Jamille Zerger Miguel391 

Renata Campos392 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Compreender a adolescência tem se mostrado essencial a ciência 
devido ao alto índice de ideação suicida entre os jovens, responsáveis pelo futuro 
tão aguardado pelos pesquisadores. Sabe-se que a transição das idades na 
juventude é um tempo crítico do desenvolvimento de ideias e ações associadas. 
Essas consociações estão presentes de forma íntegra na rotina do indivíduo e se 
apresentam de diferentes meios. Sendo assim, os hábitos, as relações interpessoais 
e socioeconômicas dos jovens foram estudadas na busca de gatilhos para o 
suicídio. OBJETIVOS: Avaliar os fatores que estão relacionados a pensamentos e 
ações suicidas. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa é básica, qualiquantitativa e 
descritiva, realizada com 101 jovens com idade de 13 a 21 anos, de ambos os 
sexos, selecionados aleatoriamente. A coleta de dados foi feita via questionário no 
google forms, a fim de manter a privacidade e o anonimato. A análise estatística foi 
feita de forma descritiva e correlacional buscando relacionar os achados com as 
características de ideação suicida na amostra analisada. RESULTADOS: A 
pesquisa trouxe que 40,60% dos participantes moram em centros urbanos e 70,30% 
são menores de idade. Destes participantes a renda familiar de 63,40% está acima 
de R$1.254. Dos respondentes, 37,60% dormem menos que seis horas, e 66,30% 
fazem uso de alguma droga ilícita. No entanto, 79,20% auto relatam em sua auto 
percepção estarem saudáveis e no peso ideal, mesmo que, 67,40% não pratiquem 
ou pratiquem menos de 30 minutos de atividade física por dia, 58,40% ingerem 
alimentos ultra processados na dieta alimentar e 64,40% possuem alguma 
comorbidade. A automutilação esteve presente em 33,70% desses jovens, 74,30% 
assumiram pensamentos suicidas e 86,30% afirmaram que já sofreram algum tipo 
de abuso físico ou psicológico. Ainda, 83,20% possuem alguma religião e 70,30% 
não frequentam até a data do questionário algum grupo de apoio. Ainda sobre o 
critério de apoio, apenas 49,50% dos entrevistados frequentam o psicólogo. 
CONCLUSÕES: A pesquisa alcançou seu objetivo, chegando à conclusão de que a 
faixa etária mais afetada pelos pensamentos suicidas é de 15 a 17 anos, não 
praticantes de atividade física, onde a moradia se encontra em locais urbanos de 
muito movimento, e predominante de renda familiar classe C. Também que, as horas 
de sono menores do que sete, o consumo de drogas como o álcool, que na pesquisa 
se deu muito alto pelos adolescentes, e a dieta alimentar baseada em produtos 
industrializados são fatores gatilhos. Ainda afirma que, e os abusos na infância ou 
adolescência, como o bullying e abusos sexuais, a presença de psicopatologias 
como a depressão e o transtorno de ansiedade, e a automutilação podem levar ao 
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suicídio. E por fim, a não frequência em um profissional da área da saúde, como 
também a ausência de comunhão, sendo ela religiosa ou em grupos de apoio são 
gatilhos desencadeantes de pensamentos suicidas.  
 

Palavras-Chave: Adolescente. Depressão. Neurofisiologia. Suicídio. 
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MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO DE MUDAS DE TABACO UTILIZANDO O 

SISTEMA DFT (DEEP FILM TECHNIQUE) DENTRO DO MARCO AGRO 4.0 – 

COM ABORDAGEM IOT  

 

Willian Patrick Morante393 

Luis Eduardo Palomino Bolivar394 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A cultura de tabaco no Brasil tem uma grande proporção de 
produção por isso o país hoje é o segundo colocado no ranking dos cinco maiores 
produtores mundiais de tabaco em folha, estando atrás apenas da China. Onde é 
líder mundial em exportações. A produção de mudas de tabaco no sistema flutuante 
DFT, para cada módulo de 60 bandejas de 200 células, possuem a quantidade de 
12000 mudas cada, mas   apenas 10000 mudas são aproveitáveis para o plantio isto 
quer dizer que se tem uma eficácia é de 83,3%. Contudo é relevante esta proposta 
contribuindo no desenvolvimento do Agro 4.0 na produção de mudas do tabaco, 
podendo assim aumentar a produção de mudas, onde o impacto econômico 
principalmente para o agricultor é de benefício, mostrando assim, variáveis de 
produtividade referentes as mudas, onde pode haver melhorias no uso de 
fertilizantes e pesticidas, para fazer ajustes no DFT. Consequentemente o 
monitoramento das condições de nutrientes nos fluidos permitem diminuir o risco de 
pragas, pestes e até mesmo a morte das mudas. OBJETIVOS: O objetivo geral é 
desenvolver um sistema IoT para coleta de dados de forma remota visando melhorar 
a eficácia de 83,3% da produção de mudas de tabaco considerando o 
monitoramento em efluente líquido do sistema DFT dentro do marco Agro 4.0. E os 
objetivos específicos são implementar um sistema eletrônico que mede as condições 
de condutividade, acidez-alcalinidade, temperatura da água utilizada na produção de 
mudas de tabaco, assim como a temperatura e umidade de seu ambiente. Uma 
plataforma de monitoramento em comunicação com o servidor remoto com as 
variáveis analisadas em banco de dados utilizando uma plataforma IoT com 
comunicação ao usuário no sistema embarcado. Apresentar os dados coletados pelo 
sistema eletrônico em Dashboard disponível por internet, com relatórios das 
condições monitoradas na produção de mudas dentro das características do Agro 
4.0. MATERIAIS E MÉTODOS: O modelo metodológico para esta pesquisa é 
clássico ou WaterFall, essa metodologia tem 8 passos e permite que o projeto siga 
uma série de passos que são: início do projeto, revisão do estado da Arte, 
Desenvolvimento do protótipo, desenvolvimento do software, testes do projeto, 
análise dos resultados, relatório final e fim do projeto. RESULTADOS: Com a 
realização de todas as etapas anteriores, os dados coletados no sistema 
temperatura da água, tempera do ambiente e umidade, pH da água, condutividade 
elétrica da água são analisados a partir dos dados em dashboard do sistema 
embarcado em imagens e gráficos, que permitiu avaliar o desempenho e demonstrar 
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depois de um mês e meio que de monitoramento o projeto eletrônico teve um 
aumento na produção de mudas de tabaco em termos de eficácia. CONCLUSÕES: 
Foi desenvolvido um sistema IoT para melhora na produção de mudas de tabaco 
utilizando o sistema DFT, a partir de todas as informações e dados analisados a 
pesquisa se tornou eficaz com mais de 10% no aumento da produção de mudas de 
tabaco.  

 

Palavras-Chave: Tabaco. DFT. Wemos. Monitoramento. Agro 4.0. 
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NARRATIVAS PROCESSUAIS A PARTIR DE “CRÔNICA DE UMA MORTE 

ANUNCIADA”395 

Ana Karoline Werka396 

Paulo Silas Filho397 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Através do livro “Cr nica de uma morte anunciada”, de Gabriel 
Garcia Marquez, é possível analisar diversos assuntos relevantes para o Direito 
Penal. Dentre os temas possíveis, tem-se a narrativa comparativa entre a obra e o 
processo judicial, uma vez que a narrativa do livro não traz como foco principal o 
crime central da história, mas os bastidores a partir do que tornou o homicídio 
retratado na obra possível. Assim, tendo em vista a estrutura com a qual a narrativa 
é construída na obra literária em questão, possibilita-se estabelecer análises 
comparativas no processo penal, tais como a falsa memória no caso das 
testemunhas, bem como a tese - já superada - da legítima defesa da honra. 
OBJETIVOS: A pesquisa tem como objetivo buscar analisar e extrair bons proveitos 
da relação direito e literatura por meio da obra literária “Cr nica de uma morte 
anunciada”, de Gabriel Garcia Marquez, tendo como enfoque as questões que dizem 
respeito a narrativa jurídica sobre a reconstrução de um crime nos processos 
judiciais. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa será exploratória e de natureza 
qualitativa, tendo o referencial bibliográfico como técnica de coleta de dados para a 
realização do trabalho. O recorte metodológico da abordagem jusliterária é o ‘direito 
na literatura’, pois é por meio da análise de uma obra literária que questões jurídicas 
serão refletidas. RESULTADOS: A partir da abordagem aqui proposta pode ser 
percebida a importância que a literatura tem no meio jurídico, uma vez que o âmbito 
literário evidencia as reflexões possíveis que são destacadas para o direito penal, 
trazendo narrativas literárias e podendo observar e estabelecer diálogos muito 
proveitosos relacionados diretamente com a ética jurídica, a sociologia criminal, as 
razões do crime e também a forma com a qual os processos criminais são julgados. 
CONCLUSÕES: A obra literária em questão se trata de um foco de abordagem 
excelente que repercute em nobres reflexões sobre aspectos do Direito Penal 
quando analisados sob a ótica da relação entre direito e literatura. A sociedade 
brasileira deve aprender a valorizar os dispositivos legais de julgamento e censurar a 
justiça feita com as próprias mãos. Também é necessário pensar as 
problematizações próprias oriundas das falsas memorias de testemunhas e das 
vítimas, para ter diminuição considerada significativa nas injustiças tão presentes no 
sistema jurídico penal brasileiro. 
 
Palavras-Chave: Direito e literatura. Processo penal. Reforma penal. Morte do 

processo penal. 
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SARCOMA DE TECIDOS MOLES ATÍPICO: RELATO DE CASO EM CÃO 

 

Thiago Pfeffer398 
Daniela Pedrassani399 

Taiã Santos400 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Sarcomas de tecidos moles são neoformações mesenquimais 
malignas que podem se disseminar para diversos locais do organismo. Essas 
neoplasias possuem origem em tecidos conjuntivos não ósseos, como o tecido 
adiposo, neurovascular, muscular e fibroso. Incluem um grupo heterogêneo de 
tumores com comportamento clínico e achados histopatológicos semelhantes e são 
caracterizados por baixa taxa de metástases e alta infiltração local. No caso de cães 
e de seres humanos, esses tumores são observados principalmente na pele e no 
tecido subcutâneo. OBJETIVO: Relatar o caso clínico de um canino com diagnóstico 
de sarcoma em tecidos moles em localização atípica. RELATO DE CASO: Em 
setembro de 2021 foi atendido um paciente canino da raça bulldogue francês, 
macho, com cinco anos de idade encaminhado por um médico veterinário 
ortopedista de outro estabelecimento para realização de tomografia 
computadorizada no Hospital Veterinário Santa Vida Estreito-Florianópolis, SC. O 
exame revelou uma neoformação em região pélvica, vértebras lombossacras, 
sacrais e coccígeas com início de processo infiltrativo. O paciente foi encaminhado 
para o setor de oncologia do Hospital Veterinário onde foi atendido pelo especialista 
responsável. Foi realizada a biópsia e exérese da neoformação, com remoção de 
ampla margem de segurança e, encaminhado para exame histopatológico. O 
paciente permaneceu internado para estabilização do seu quadro clínico e, recebeu 
alta no dia seguinte. Quatro dias após a biópsia o paciente retornou ao local de 
atendimento, pois os tutores relataram histórico de dor. Houve novo internamento 
para estabilização e remissão do quadro clínico. O resultado do exame 
histopatológico constou neoplasia fusocelular (sarcomatóide) maligna classificada 
em grau II. Nesse mesmo dia o médico veterinário oncologista conversou com os 
tutores e indicou o tratamento com radioterapia, entretanto pela indisponibilidade 
regional e altos custos esses optaram pela eutanásia do paciente. CONCLUSÕES: 
O sarcoma de tecidos moles em região lombossacra é considerado raro em cães. 
Esses sarcomas não apresentam predileção sexual e racial, contudo, há estudos 
que apontam sua maior ocorrência em animais de médio a grande porte, e de meia-
idade a idosos. Dessa forma, o diagnóstico precoce de qualquer neoformação 
aumenta a possibilidade de um prognóstico favorável, além de proporcionar maiores 
chances de sucesso no tratamento, visto que esse é um campo em plena expansão 
na medicina veterinária. 
 

Palavras-Chave: Canino. Tumor. Neoplasia.  
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PERFIL DO PROFISSIONAL DA PSICOLOGIA ESPORTIVA NA VISÃO DA 

LITERATURA 

Gabriel Favero Reis401 
Leonora Vidal Spiller402 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O estudo do atleta no ambiente esportivo, por intermédio da 
psicologia, pode proporcionar melhor desempenho físico, mental e emocional. Neste 
sentido, a colaboração do psicólogo esportivo representa um avanço no treinamento 
individual e/ou coletivo dos atletas. Em ambiente competitivo, pesquisas (1) indicam 
fatores que influenciam o atleta, como a ansiedade e estresse pré-competitivo, que 
são prejudiciais para o rendimento esportivo. Profissionais da psicologia esportiva 
podem contribuir, neste contexto, para o bom desempenho no esporte. Também 
serão discutidos fatores específicos de estresse em situações que, para atletas de 
diferentes modalidades esportivas, interferem direta ou indiretamente em seu 
desempenho. OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa foi avaliar benefícios do 
psicólogo no desempenho dos atletas de alto rendimento. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O estudo foi realizado a partir de uma pesquisa, na rede de 
computadores, onde foram acessadas pesquisas que tratam da psicologia no 
esporte. Os materiais foram acessados no Google Acadêmico e organizados na 
pasta favoritos do Mendeley, para gerenciar os dados coletados. Estes materiais 
foram explorados e organizados em uma tabela e analisados a partir dos seguintes 
critérios: País onde ocorreu o estudo, necessidade de intervenção e benefícios do 
Psicólogo no esporte. Também foram analisadas as modalidades esportivas onde as 
intervenções do Psicólogo foram pesquisadas. RESULTADOS: A pesquisa literária 
demonstra que o psicólogo esportivo tem versatilidade no campo de atuação. Há 
evidências de atuação nas modalidades: Futsal (2); futebol (3); canoagem (1); 
basquete (4); tênis (1); handebol (2); ciclismo (1); vôlei (1); atletismo (1). As 
pesquisas apontam a importância de intervenções do Psicólogo para lidar com 
ansiedade, estresse, autoconfiança, autoeficácia, burnout, autocontrole, fadiga, 
motivação, coping e estresse pré-competitivo. Os benefícios proporcionados por 
este profissional nestas modalidades esportivas tem sido: Maior controle dos 
aspectos psicológico; controle de ansiedade; melhora a autoconfiança; controle dos 
estados emocionais; estratégias de coping; prevenção ao burnout e saúde mental; 
contribuição para saúde física, melhor desempenho esportivo, criação de metas 
realistas; lidar com estresse em competições. CONCLUSÕES: O estudo realizado 
mostra a importância de se lidar com corpo e mente em todas as modalidades 
esportivas apresentadas. Nas buscas houve destaque de pesquisas para as 
modalidades basquete e futsal, porém é possível verificar que este profissional pode 
atuar em diferentes modalidades esportivas. Neste cenário, é possível destacar a 
importância da atuação do profissional da psicologia com atletas de alto rendimento 
esportivo. 
 

Palavras-Chave: Psicologia esportiva. Atleta de alto desempenho. Estresse. 
Ansiedade. 
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A MORTE NO COTIDIANO DO ENFERMEIRO 

 

Adriele Mordaski Pinto403 

Fernanda Vandresen404 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os profissionais de enfermagem são educados para cuidar da vida, 
e tratam a morte como a maior vilã do seu trabalho. Devido aos avanços 
tecnológicos, os profissionais de saúde promovem um controle vitalício. No entanto, 
quando ocorre um óbito, principalmente de crianças e adolescentes, o enfermeiro se 
sente frustrado ou com sensação de derrota, pelo fato de que a morte nesta faixa 
etária é vista como uma interrupção do ciclo biológico (MACHADO; LEITE, 2006). 
OBJETIVOS: Refletir sobre a morte no cotidiano do enfermeiro. MATERIAL E 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, bibliográfico, com abordagem 
qualitativa. Os descritores utilizados foram: Morte. Vivências. Equipe de 
Enfermagem. RESULTADOS: Devido aos avanços tecnológicos, a morte passou a 
ser algo controlado pela equipe de saúde. Os profissionais de enfermagem enquanto 
estudantes, recebem conhecimento para manter a vida dos pacientes. Aprendem 
formas curativas e preventivas, porém lidar com a morte é pouco abordado. É 
possível perceber que as crenças e valores individuais dos profissionais, podem 
influenciar no seu modo de agir (MACHADO; LEITE, 2006). Algo interessante seria 
implantar disciplinas que debatessem maneiras de compreensão do óbito no meio 
acadêmico, para um melhor preparo profissional, pois até os dias de hoje é algo 
pouco discutido, mas que está presente no cotidiano da equipe de enfermagem. As 
crenças e valores são perceptíveis na vida dos pacientes, seria importante que os 
enfermeiros pesquisassem ou tivessem conhecimento sobre religiões e culturas que 
possam fortalecer a vivência do paciente, principalmente para aqueles em estágio 
terminal, visando maior conforto e qualidade de vida (SANTOS et al., 2020). 
CONCLUSÕES: Com a implantação de disciplinas que debatessem maneiras de 
compreensão da morte, no meio acadêmico, e com a busca dos profissionais sobre 
maiores conhecimentos de religiões e culturas, a equipe de enfermagem poderá 
aprimorar o seu lado profissional e espiritual, demonstrando o verdadeiro intuito da 
profissão: o cuidado qualificado e a dedicação a vida das pessoas, sendo em fase 
patológica, ativa ou terminal. 

 

Palavras-Chave: Morte. Vivências. Equipe de Enfermagem. 
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A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL405 

 

José Mário Vipievski Júnior 406 

Bárbara Karoline Bolduan Stachechen 407 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: As inúmeras intervenções humanas no meio ambiente 
desencadearam na chamada crise ambiental, que implica na necessidade de 
repensar o homem e suas relações com o meio que habita. Neste cenário emerge a 
necessidade de promover a preservação do meio ambiente, em prol das presentes e 
futuras gerações, primando pela sustentabilidade. Por outro lado, a sociedade busca 
atingir níveis de desenvolvimento cada vez mais elevados, neste sentido, surge o 
questionamento acerca da aparente dicotomia entre a preservação ambiental e o 
desenvolvimento regional, em outras palavras, é possível, simultaneamente, 
preservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento regional? OBJETIVOS: O 
objetivo principal da pesquisa é verificar se a preservação do meio ambiente 
apresenta-se como um fator benéfico ou prejudicial ao desenvolvimento regional. Os 
objetivos gerais são: verificar aos conceitos e classificações do meio ambiente. 
Analisar aspectos acerca das estruturas normativas na área ambiental. 
Compreender o contexto da crise ambiental no Brasil e no mundo. Verificar o 
conceito de desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento 
regional. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa apresenta como aporte 
metodológico uma abordagem qualitativa, articulando os procedimentos de 
investigação, análise e interpretação dos dados, e produção escrita dos resultados 
da pesquisa. A primeira etapa consistirá em revisão bibliográfica sobre o tema, a 
qual ocorrerá mediante leitura de artigos científicos, obras clássicas, dissertações e 
teses produzidas sobre a temática. Na segunda etapa será realizada a redação do 
trabalho de pesquisa. RESULTADOS: A pesquisa demonstrou que o meio ambiente 
possui quatro classificações, sendo: natural, cultural, artificial e do trabalho, e que o 
Direito Ambiental Brasileiro passou por várias fases evolutivas, e hoje se encontra 
em uma fase chamada holística. Verificou-se que o atual cenário de exploração do 
meio ambiente apresenta consequências gravosas para a vida na terra, o que 
evidencia a chamada crise ambiental. A ideia de desenvolvimento, por sua vez, 
apresenta-se maior do que a ideia de crescimento econômico, ou seja, o 
desenvolvimento regional ultrapassa o aspecto do crescimento econômico da região, 
pois leva em consideração outros aspectos como a qualidade de vida, o 
desenvolvimento humano, o equilíbrio do meio ambiente, a sadia qualidade de vida, 
o acesso aos bens e serviços. Neste sentido, a preservação do meio ambiente, 
através dos ideais o desenvolvimento sustentável, busca estabelecer um ponto de 
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equilíbrio entre desenvolvimento e a preservação, uma vez que, se não houver 
preservação não haverá desenvolvimento.  CONCLUSÕES: Não raras as vezes o 
senso comum alardeia que a proteção do meio ambiente, imposta através de 
normas jurídicas, atrapalha o desenvolvimento, entretanto, o presente trabalho 
demonstra que a proteção ambiental, embora regule e limite a exploração, não 
impede o desenvolvimento, partindo, obviamente, da perspectiva que o 
desenvolvimento entrelaça ideias mais amplas do que apenas o crescimento 
econômico. Neste sentido, a proteção do meio ambiente possui caráter contributivo 
ao desenvolvimento, pois através da proteção ambiental é que se assegura a sadia 
qualidade de vida. O meio ambiente ecologicamente equilibrado propicia melhor 
qualidade do ar, da água, equilíbrio climático, distribuição de chuvas, garantia de 
produção de alimentos, garantia de manutenção dos espaços humanos, ou seja, 
elementos fundamentais para que a vida se desenvolva com qualidade. O 
desequilíbrio ambiental em uma região causa eventos extremos, bastaria, por 
exemplo, a perda da qualidade das águas ou a perda da capacidade produtiva do 
solo para que toda a região enfrentasse adversidades, inclusive econômicas. Por 
fim, a proteção ambiental é um fator benéfico e contributivo para o desenvolvimento 
regional.  

 

Palavras-Chave: Meio Ambiente. Crise Ambiental. Desenvolvimento Regional.  
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AVALIAÇÃO DO EFEITO TIPO-ANSIOLÍTICO DO EXTRATO HIDROALCOOLICO 

DE Ilex Paraguariensis EM CAMUNDONGOS408 

 

Alini da Silva409 

Fabiana Kalyne Ludka410  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A ansiedade generalizada é uma reação desproporcional dos 
indivíduos à antecipação ou má interpretação de um perigo potencial, que afeta a 
vida pessoal e social do indivíduo. Segundo a Organização Mundial de Saúde o 
Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade (9,3%) no 
mundo e o quinto em casos de depressão (5,8%) (OMS, 2017). Há uma 
necessidade urgente de tratamentos medicamentosos novos e mais eficazes para o 
manejo da ansiedade generalizada, uma vez que estes transtornos estão 
associados a um comprometimento funcional substancial e sobrecarga do paciente e 
da família. Há séculos a erva-mate – de nome científico Ilex paraguariensis - vem 
sendo utilizada na forma de chimarrão ou chá devido a seus efeitos estimulantes para 
o Sistema Nervoso Central. Além disso, o conhecimento etnofarmacológico sugere a 
utilização da erva-mate como auxiliar no tratamento de transtornos do humor como a 
depressão e ansiedade (MOLZ, LUDKA, 2016). Apesar da indicação 
etnofarmacológica de que preparos a base de erva-mate apresentam efeito 
ansiolítico, ainda não existem ensaios científicos que comprovem esse efeito. 
OBJETIVOS: Avaliar o efeito tipo- ansiolítico do Extrato Hidroalcoólico de Ilex 
paraguarienses (EHIp) em camundongos. MATERIAIS E MÉTODOS: Após 
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Uso Animal (CEUA, 04/18) - UnC, 
foram utilizados camundongos Swiss machos adultos (35g – 45g) que foram 
obtidos do biotério central da UFSC e mantidos no biotério de passagem da UnC – 
Canoinhas. Aos animais receberam através de via oral (p.o.), utilizando a técnica de 
gavagem uma única administração de solução de EHIp 0,1 mg/kg, 1mg/kg ou 
10mg/kg (caracterizado por HPLC e diluído em água), 1 hora antes dos experimentos 
comportamentais. Já se sabe que o EHIp é capaz de desencadear efeito tipo-
antidepressivo bem como efeito neuroprotetor (Ludka et al., 2016 a). Como controle 
positivo dos experimentos o clonazepam (CZP 0,5 mg/kg foi utilizado) (FRAGA et al., 
2018). Animais controles receberam solução salina (NaCl 0,9% p.o.). O tratamento 
foi realizado pela administração de 10μL/g de peso do animal, para todas as 
soluções utilizadas (LUDKA et al., 2013). Os animais foram submetidos aos testes 
de labirinto em cruz elevada, campo aberto, e teste de esconder esferas. Avaliou-se 
também o comportamento de auto-cuidado dos animais conforme proposto por Colla 
et al., 2015. Os resultados foram submetidos a análise estatística de variância 
(ANOVA de uma via) seguida do teste de TUKEY. Os resultados foram considerados 
significativos, quando p<0,05. RESULTADOS: Os resultados demonstraram como já 
esperado, que o tratamento agudo com CZP foi capaz de aumentar a porcentagem 
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do número total de entradas e do tempo total de permanência no braço aberto do 
LCE. Em contrapartida, a administração de EHIp não foi capaz de alterar o 
comportamento dos animais em nenhum dos parâmetros referidos acima. Além 
disso, tanto a administração de EHIp quanto de CZP não causaram alterações na 
locomoção espontânea dos camundongos – número de cruzamentos. O número 
total de levantamentos verticais foi reduzido pela administração de CZP, mas não 
pela administração de EHIp. O número total de autolimpezas não foi alterado por 
nenhum dos tratamentos. Por fim, o tratamento com EHIp não foi capaz de alterar o 
número total de esferas escondidas no TEE. O tratamento com CZP diminuiu 
significativamente o número de esferas escondidas neste teste. CONCLUSÕES: Os 
resultados demonstram que, nas doses testadas, o EHIP não foi capaz de 
desencadear efeito tipo-ansiolítico. 
 

Palavras-Chave: Extrato Hidroallcoólico de Ilex paraguariensis. Efeito ansiolítico. 
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O INÍCIO DA PANDEMIA DA COVID 19: MORBIDADE HOSPITALAR EM UM 

MUNICÍPIO SITUADO NO PLANALTO NORTE CATARINENSE 

 
Andressa Camile Chaves411 

Mariana Jamile Zerger Miguel412 
Vitoria Ramos Cruz413 

Willian Dums414 
Jaqueline Sueli Horodeski415 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A partir do século XIX e XX a medicina desfrutou de seu avanço 
com a recuperação mais acelerada dos enfermos, e uma das principais inovações 
foi o centro de tratamento intensivo que visava o internamento de pacientes com 
maior debilidade. Neste contexto, a crise inicialmente sofrida nos anos de 2019 e 
2020 pela COVID 19 evidenciou algumas fragilidades sanitárias das unidades de 
terapia intensiva (UTIs). Isto é, devido à maior procura de leitos por pacientes em 
condições graves de saúde. A descoberta do acréscimo de pacientes em UTIs por 
morbidades em um curto período de tempo prepara-nos para as necessidades no 
futuro e possibilita-nos salvar mais vidas previamente. OBJETIVOS: Avaliar o 
número de internações em um município do Planalto Norte Catarinense no início da 
pandemia da COVID 19. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta pesquisa é básica, 
descritiva e com base na busca exploratória de materiais científicos nas bases de 
dados como Scielo e EBSCO com abordagem dos artigos dos últimos 10 anos com 
descritores booleanos “Hospital AND Centros de Terapia Intensiva”, “Hospital AND 
Unidades de Terapia Intensiva”. A análise de dados disponíveis no Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) foi realizada através da 
plataforma excel, com a coleta do número de internações do ano de 2019 e 2020. 
RESULTADOS: As pesquisas apontam para uma debilidade nas unidades de 
terapia intensiva, além de elucidar a adequação dos equipamentos e distribuição de 
recursos financeiros de acordo com a carência dos municípios. Após a análise de 
dados coletados, o município analisado do Planalto Norte Catarinense obteve um 
aumento no número de internações de 1,25% (média=1243,5) entre os anos iniciais 
da pandemia da COVID 19. CONCLUSÕES: Conclui-se que, o estudo aprofundado 
das unidades de terapia intensiva é fundamental para os pequenos centros urbanos, 
pois traz novas respostas permitindo avançar em direção ao conhecimento e a 
reestruturação de acordo com as necessidades, visto que, houve um aumento 
considerável de internações.  
 

Palavras-Chave: Hospital. Unidades de Terapia Intensiva. Centros de Terapia 
Intensiva. 
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ARQUITETURA DE MADEIRA EM MAFRA: TRADIÇÃO CONSTRUTIVA E 

CULTURAL416 

 

João Ricardo Licnerski417 

Amanda Caroline Lourentino418 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Ao propor a arquitetura de madeira de Mafra como objeto de 
pesquisa, este projeto busca formar uma base documental sobre o primeiro ciclo 
construtivo no município, caracterizado pelo uso do principal material de construção 
da época: A madeira da Araucária. Trata-se de um legado de grande valor cultural e 
histórico que face ao processo de transformação da cidade tende à sua extinção. 
Por um lado, a dinâmica de setor imobiliário e da construção civil atual estimula a 
substituição da arquitetura remanescente por novas edificações modernas com 
maior rentabilidade econômica. Por outro lado, a arquitetura em madeira do passado 
perdeu prestígio social e reconhecimento do seu valor patrimonial. Diante deste 
quadro, a pesquisa proposta poderá contribuir para a valorização do patrimônio 
arquitetônico de madeira no município de Mafra como um legado histórico e cultural. 
OBJETIVOS: Gerar um estudo que sirvam de subsídio para a elaboração de uma 
política municipal de preservação e conservação dos imóveis de madeira com 
interesse histórico, cultural e patrimonial. MATERIAIS E MÉTODOS: Levantamento 
quantitativo das edificações remanescentes em madeira de Araucária no Município 
de Mafra, seguido de um trabalho de registro fotográfico dos imóveis selecionados, 
como base para uma análise de natureza qualitativa. RESULTADOS: A pesquisa 
possibilitou a identificação de 56 residências e um edifício de uso recreativo, que por 
suas características construtivas e tipológicas, representam o ciclo construtivo do 
uso da madeira de Araucária em Mafra na primeira metade do século XX. 
CONCLUSÕES: Conclui-se que a pesquisa realizada contribuirá para a elaboração 
de um inventário municipal, base para a formulação de políticas de preservação da 
memória e do patrimônio cultural, além do desenvolvimento de um procedimento 
metodológico aplicável nos demais municípios da região.  

 

Palavras-Chave: Arquitetura. Madeira. Patrimônio histórico. Mafra.  
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CIÊNCIA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM OPTOMETRIA419 

 

Maria Luiza Milani420 

Sandro Luiz Bazzanella421 

Suellen Cristine Haensch422 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A Optometria é uma ciência aplicada e o seu objeto de pesquisa e 
estudo é a visão. É uma profissão da área das ciências da saúde, com base teórica 
na física óptica. A Optometria no Brasil é uma ciência nova em processo de 
consolidação, com o intuito de se apresentar com papel de destaque entre as 
demais áreas de saúde. Um dos mecanismos para sua consolidação como ciência 
aplicada é o reconhecimento social e a pesquisa científica. OBJETIVO:  O objetivo 
geral deste estudo foi realizar uma reflexão sobre ciência, pesquisa e 
desenvolvimento em Optometria, sobretudo no Brasil nas últimas décadas do século 
XX e na atualidade. MATERIAL E MÉTODOS: A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de livros e artigos científicos. 
RESULTADOS: Os resultados demonstram que a contribuição de outras ciências 
para o surgimento da Optometria data desde antes de Cristo (a.C), com os fenícios e 
egípcios e a invenção do vidro, entre outras contribuições no decorrer dos tempos. 
Segundo Silva (2020), no Brasil, pode-se encontrar alguns aspectos históricos sobre 
o início da atuação do Optometrista como: em 1835, o Autorretrato do Imperador D. 
Pedro II usando um par de óculos de leitura fabricado pelo Optometrista alemão 
Joseph Herschel, o primeiro Optometrista a chegar ao Brasil, em Recife (PE). Nessa 
época, os Optometristas ainda eram conhecidos como os Oculistas. Em 1932, por 
meio de Decreto, o Presidente Getúlio Vargas condiciona o exercício da Optometria 
à necessidade de comprovação de habilitação nacional. O exercício da profissão é 
tolhido. Em 1990, a Optometria ressurge em Escolas de Ensino Profissionalizante, 
que criam Cursos em Nível Técnico nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Em 1996, a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) no Rio Grande do Sul, é 
primeira Instituição de Ensino Superior a oferecer um Curso de Graduação em 
Optometria no Brasil. Em 2000, a Universidade do Contestado (UnC), em 
Canoinhas, Santa Catarina, dá início a oferta do primeiro Curso de Bacharelado em 
Optometria do país. Segundo Silva (2017, p. 17), “com o surgimento de instituições 
educacionais no final do século XIX e no início do século XX, a Optometria ganhou 
status de ciência e se tornou a profissão dos cuidados primários da visão”.  Assim, a 
pesquisa científica na área da Optometria se destaca no cenário internacional. Nos 
últimos anos, o número de optometristas publicando pesquisas em periódicos com 
alto fator de impacto tem aumentado significativamente (PIÑERO, 2011). A 
Optometria evolui ao finalizar o século XX e avança até os dias de hoje. 
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CONCLUSÕES: Conclui-se que o optometrista na atualidade é considerado um 
profissional da responsável pela saúde visual com a origem nos estudos de 
astrônomos, físicos e matemáticos. A pesquisa na área da Optometria desenvolveu-
se principalmente nos Estados Unidos, Europa e Austrália e pode avançar em 
inovações e tecnologias através da interdisciplinaridade entre as profissões em 
busca de soluções para as problemáticas complexas de saúde visual da população. 
 

Palavras-Chave: Optometria. Pesquisa. Desenvolvimento. 
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O ACESSO À JUSTIÇA VERSUS VULNERABILIDADE SOCIAL E A 

IMPORTÂNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA: UMA PROPOSTA DE EXPANSÃO PARA TODAS AS COMARCAS423 

 

Jennifer Nesi424  

Adriane de Oliveira Ningeliski425 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Realizar pesquisas voltadas para algo que necessita de uma grande 
atenção de toda a sociedade é desafiador. O acesso à justiça se faz necessário e é 
um direito essencial na vida de cada cidadão. Exposto no inciso XXXV do artigo 5º 
da Constituição Federal, garante a todos os brasileiros a assistência judicial e 
extrajudicial gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, o acesso ao 
Poder Judiciário na esperança de solucionar a lide em questão, assegurando dessa 
forma a inafastabilidade da jurisdição e a não ameaça à uma garantia de um dos 
direitos fundamentais do indivíduo. O projeto de pesquisa foi direcionado para este 
caminho, saber como é realizado o acesso à justiça para as camadas em 
vulnerabilidade social é essencial. OBJETIVOS: Demonstrar as dificuldades 
enfrentadas pelas pessoas que necessitam do efetivo acesso à justiça, porém estão 
em vulnerabilidade social, com recursos financeiros escassos e onde residem não 
possui Defensoria Pública, essa de extrema importância para colocar em prática o 
que está expresso na Constituição Federal. MATERIAIS E MÉTODOS: Para atingir 
os objetivos propostos e alcançar uma conclusão geral realizou-se a pesquisa de 
campo focada nas defensorias públicas do estado de Santa Catarina, das 111 
comarcas apenas 24 comarcas oferecem esse tipo de atendimento, as demais ficam 
afetadas com a ausência da prestação desse serviço e outras oferecem projetos 
alternativos para suprir a demanda. Com a pesquisa de campo em curso, fez-se 
presente a pesquisa em materiais, como artigos, o próprio site da defensoria pública 
do estado, entrevistas e livros sobre o tema para auxiliar e complementar sobre o 
entendimento da questão desenvolvida e provar que o estado sofre com a escassez 
deste serviço. RESULTADOS: Das pesquisas realizadas até o momento das 
comarcas que retornaram o e-mail referente a pesquisa de campo sobre as 
defensorias públicas catarinenses, cerca de 30% delas realizam o atendimento 
através de advogado dativo, a comarca de Indaial, um dos exemplos, realiza a 
nomeação feita pelo magistrado (a) da vara e o pagamento é feito pelo sistema 
AJG/PJSC. Outras delas optam por outros métodos alternativos para sanar essa 
ausência, afetando tanto o judiciário quanto, principalmente, as pessoas que 
necessitam de atendimento e estão em vulnerabilidade social. CONCLUSÕES: 
Conclui-se que, a deficiência no número de Defensorias Públicas no estado de 
Santa Catarina afeta uma grande porcentagem da população, o direito a ter uma 
solução correta do conflito é algo que deveria ser o mínimo oferecido pelo Estado, o 
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mesmo deveria dar a devida importância para a existência das defensorias. Como 
explícito nas respostas recebidas de certas comarcas, na tentativa de suprir esta 
ausência, métodos alternativos são implantados e oferecidos para a população, mas 
sabe-se que o atendimento adequado é com a expansão do atendimento 
direcionado especialmente para estas camadas. 
 

Palavras-Chave: Defensorias Públicas. Direito. Vulnerabilidade. 
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ALTERAÇÕES EMOCIONAIS EM GESTANTES NO PERÍODO DE PANDEMIA DA 

COVID-19426 

 

Ana Paula Spindola427 

Jaqueline Woichekoski 428 

Giselle Caroline Fuchs429 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os potenciais efeitos da infecção materna e no feto por COVID-19 
são preocupações que atingem toda a sociedade, principalmente as gestantes. Essa 
incerteza se repete na psique das gestantes, gerando implicações no seu estado 
emocional, como estresse e ansiedade430. Então, somando as alterações 
emocionais da gestação mais o quadro da Pandemia de COVID-19, questiona-se 
como as gestantes estão vivenciando esse momento, quais os agravamentos 
sociais, emocionais e psicológicos para a vida da gestante. OBJETIVOS: Investigar 
as alterações emocionais nas gestantes durante a pandemia da COVID-19; 
Averiguar o impacto emocional da pandemia nas gestantes; Avaliar quais são as 
maiores preocupações das mães relacionado a pandemia; Pesquisar quais foram as 
alterações sociais e comportamentais em momento da pandemia; Verificar como 
gestantes de Mafra, Rio Negrinho e São Bento do Sul/ SC estão sentindo-se em 
período da pandemia. MATERIAIS E MÉTODOS: Participaram 34 gestantes, de 
Mafra, Rio Negrinho e São Bento do Sul/SC. Para inclusão: estar gestante; residir 
em Mafra, Rio Negrinho ou São Bento do Sul/SC, ser maior de 18 anos e concordar 
participar da pesquisa. Metodologia Snowball. Foi utilizado um questionário sobre o 
tema, o GAD-7431 e o PHQ-9432, aplicados pelo Google Formulários e enviados via 
WhatsApp. Para análise de dados foi utilizado do Excel e análise das escalas 
conforme indicação dos autores. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética. 
RESULTADOS: 50% das entrevistadas tinham entre 18 á 25 anos, 70% estavam 
casadas, 61% eram primigesta e 88% estavam entre o segundo e terceiro trimestre 
de gestação. 17% testaram positivo para COVID-19 e destas 80% já estavam 
grávidas quando positivaram. Sentiram-se com medo e preocupadas com a notícia 
de si ou alguém próximo testar positivo para COVID-19. 29% das gestantes 
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apresentou ansiedade leve e 29% apresentaram depressão leve. 70% das gestantes 
afastaram-se do trabalho. Dentre as situações as que mais geraram alterações 
emocionais estavam: Alguém próximo contaminar-se por COVID-19; contaminar-se 
por COVID-19; Riscos do COVID-19 no bebê; Riscos do COVID-19 na mãe; e as 
questões econômicas/financeiras durante pandemia. Para 35% das gestantes essas 
alterações permaneceram por mais de 6 meses. CONCLUSÕES: Percebeu-se que 
as gestantes apresentaram medos quanto a contaminação por COVID-19, 
principalmente á vida delas e do bebê. Outro dado relevante foi relacionado as 
questões financeiras advindas da pandemia, uma vez que afastaram-se do trabalho. 
A maioria delas optou também por afastamentos de amigos e familiares. Estes 
receios mantiveram-se por quase toda a gestação e isto a longo prazo pode resultar 
em dificuldades no parto, pós-parto, vinculação mãe-bebê, desenvolvimento do 
bebê, entre outras situações que serão identificadas em pesquisas de longo prazo, 
por isso a importância de novas pesquisas e no acompanhamento dessas mães e 
desses bebês.  

 

Palavras-Chave: Ansiedade. Depressão. Gestação. COVID-19. 
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DESAFIOS DIÁRIOS DE PROFESSORES COM ALUNOS DIAGNOSTICADOS 

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)433 

 

Claudia Mara Witt Ratochisnk434 

Poliany Stopa Kulchesky435 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Nos últimos tempos, vemos um aumento gradativo de diagnósticos 
infantis do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Transtorno do Espectro Autista 
faz com que o indivíduo apresente certas características peculiares que podem 
ocasionar muitos desafios na vivência diária tanto para o indivíduo com TEA quanto 
para seus professores. Diante desta perspectiva e para maior entendimento do TEA 
no âmbito escolar, desde seu diagnostico, prognóstico, tratamento e evolução do 
transtorno, verifica-se a importância desta pesquisa, pois muito se tem pesquisado 
sobre o transtorno no que se refere aos fatores de risco e evolução do quadro tendo 
aqui o interesse de saber sobre os desafios que este diagnóstico pode trazer para a 
aprendizagem desta população. OBJETIVOS: Estudar os desafios diários 
enfrentados por professores com alunos diagnosticados com Transtorno do Espectro 
Autista- TEA; analisar e descrever os principais desafios enfrentados por 
professores com alunos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista; 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa básica de abordagem 
qualitativa, do tipo exploratória e descritiva. A amostra é composta por professores 
com alunos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista sendo uma 
amostragem não probabilística por conveniência. Como instrumento para a coleta de 
dados será utilizado uma entrevista semiestruturada. RESULTADOS: O 
desenvolvimento desta pesquisa possibilitará trazer informações reais e atuais 
através de um estudo pautado no rigor cientifico bem como no aumento do número 
de pesquisa desenvolvida com esta temática trazendo conhecimento de uma 
realidade vivenciada por muitos professores na atualidade possibilitando um melhor 
desenvolvimento não apenas dos alunos diagnosticados, mas também da interação 
dos outros alunos e a forma de atender o autista. CONCLUSÕES: Com a realização 
da pesquisa busca-se concluir os resultados desta pesquisa confrontando com os 
objetivos propostos inicialmente.  

 

Palavras-Chave: Docência. Transtorno do Espectro Autista (TEA). Escola Pública. 
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A DIFICULDADE NA INCLUSÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

 

Emilin Gruber da Silva436 
Bruno Carlos Rodrigues Ranzani437  

Jair Zaleski438 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: As pessoas que possuem o transtorno espectro autista (TEA) 
podem possuir dificuldades em socialização e comunicação, com padrões de 
comportamentos repetitivos, evitar contato físico, dificuldade em contato visual, 
hipersensibilidade ao som. Diante de tais especificidades, tornou-se necessário uma 
lei que garantisse seus direitos fundamentais, previstos na Constituição. Para tanto, 
cabendo ao Estado assegurar tais direitos, passou a vigorar no ordenamento jurídico 
brasileiro a Lei 12.764/2012, a qual instituiu a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A Lei 12.764/12, conhecida 
como Lei Berenice Piana, em homenagem a uma mãe, que desde o diagnóstico do 
seu filho, luta pelo direito dos autistas. A lei determina direitos importantes para os 
portadores da síndrome, como o direito dos autistas a um diagnóstico precoce, 
tratamento, terapias e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); o acesso 
à educação e à proteção social; ao trabalho e a serviços que propiciem a igualdade 
de oportunidades, estipulando, que para todos os efeitos legais, a pessoa dentro do 
espectro é considerada pessoa com deficiência, passando a ser amparado também 
pela Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). MATERIAIS E 
MÉTODOS: o trabalho foi elaborado por meio de pesquisas bibliográficas, estando 
inclusos pesquisas a doutrinas, artigos científicos e a jurisprudência, sendo o 
método hipotético-dedutivo o principal. RESULTADOS: Apesar da criação de Leis 
para assegurar o direito e a inclusão da pessoa com TEA, esta ainda passa por 
dificuldades para a aceitação e a inclusão na sociedade. Mesmo tornando-se um 
diagnóstico presente e cada vez de forma mais frequente, o corpo social não possui 
o preparo para lidar com suas especificidades, querendo que a pessoa dentro do 
espectro se comporte como as outras. A pessoa portadora do transtorno possui seu 
convívio social limitado a sua família, pois possui dificuldades em manter relações 
sociais com pessoas com as quais não está habituada, causando timidez, ou agindo 
de forma que pode parecer rude aos olhos de quem desconhece as especificidades 
do portador de TEA, tornando as interações ainda mais dificultosas. CONCLUSÕES: 
Ainda que os estudos acerca do transtorno existam desde o século XX, é pouco o 
conhecimento do corpo social acerca do TEA, que passa a ter maior relevância para 
aqueles que possuem portadores na família, que aprofundam-se no tema para uma 
melhor percepção e melhor convívio com o familiar portador, que passam a buscar a 
inclusão e a repassar informações importantes, para que a sociedade reconheça e 
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aceite suas especificidades. Esse tema ainda é visto de forma superficial por muitos, 
seja pelo desconhecimento na matéria, seja pelo pouco incentivo por parte daqueles 
que detém o poder de proporcionar um maior incentivo, mas é gradativamente que a 
informação vai se disseminando, e o assunto se tornando mais comum, para cada 
vez haver menos dificuldade por parte do portador do transtorno em ser aceito e 
realmente incluído. 
 

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro Autista. Inclusão. Lei 12.764/12.  
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UTILIZAÇÃO DA SÍLICA PROVENIENTE DO FARELO DE TRIGO COMO ADIÇÃO 

POZOLÂNICA AO CIMENTO PORTLAND439 

 

Guilherme Schelbauer440 

Jaison Pereira Gomes441 

Luana Cechin442 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Um dos principais insumos usados na construção civil é o Cimento 
Portland, estima-se que o processo produtivo deste despeja na atmosfera cerca de 
uma tonelada de CO2 por tonelada de cimento produzida, surgindo, assim, a 
necessidade da busca por novos materiais cimentantes. A geração de resíduos 
sólidos de alimentos tem crescido nas últimas décadas, devido ao aumento 
populacional e da produção industrial em larga escala, assim, grandes quantidades 
de resíduos são depositados de maneira inadequada, prejudicando o meio 
ambiente. OBJETIVOS: Analisar o comportamento mecânico do concreto com 
substituição parcial do cimento Portland pela sílica do farelo do trigo tratada com 
ácido cítrico. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a geração da sílica, o farelo de trigo 
passou por um processo de secagem em estufa por um período de 24 horas a uma 
temperatura de 105ºC (±5ºC). Em seguida, depois da amostra seca, este foi 
depositado na mufla para queima por um período de 06 horas a temperatura de 
700ºC, gerando as cinzas do farelo de trigo. Após obter as cinzas, estas foram 
dispostas em béqueres, divididas em quantidades iguais, para lavagem em uma 
solução de ácido cítrico (concentração de 10%), onde as cinzas ficaram imersas por 
um período de 24 horas nesta solução e por fim, foram lavadas com água destilada 
e secas em estufa durante 24 horas à uma temperatura de 105ºC. Após a obtenção 
da cinza (sílica), foram moldados dois traços de argamassa: a argamassa A 
contendo cimento CP II-F-32, areia normal e água e a argamassa B contendo 25 % 
em massa de material pozolânico, em substituição à igual porcentagem de cimento 
CP II-F-32, areia normal e água, sendo que foram moldados 3 corpos de prova por 
traço para a determinação do índice de pozolanicidade. Depois de 28 dias de cura 
imersa em um tanque de água, estes foram rompidos quanto à resistência à 
compressão. RESULTADOS: Com relação à produção das cinzas, observou-se que 
devido à lavagem em meio ácido, a cinza gerada teve uma redução significativa da 
sua massa, passando de 200 g para 76 g, apresentando uma redução de 38%. 
Quanto a resistência à compressão, para o traço de argamassa A, obteve-se um 
valor de 16,98 MPa, já o traço de argamassa B, que apresentava cinza em sua 
composição, esta acabou por se desmanchar, não apresentando valor de resistência 
à compressão, não sendo possível, assim, determinar o índice de pozolanicidade. 
CONCLUSÕES: Assim, verifica-se a inviabilidade técnica da utilização da cinza de 
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farelo de trigo, lavada com solução de ácido cítrico, para a adição como material 
pozolânico ao Cimento Portland. 

 

Palavras-Chave: Farelo de trigo. Ácido cítrico. Índice de Pozolanicidade. Cimento 
Portland. 
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EFEITOS JURÍDICOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS DIANTE DO 

ABANDONO AFETIVO DOS FILHOS 

 

Ângela Andréia Rolinski 443 

Nanderson Gilliardy de Lima Pinheiro 444 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Diante das transformações sociais, evidencia-se a evolução do 
conceito e da estrutura familiar, resultando em novas composições de entidades 
familiares, dignas de proteção. Entretanto, a família apresenta-se como uma 
instituição extremamente significativa, fruto de mudanças relevantes, decorrentes 
dos processos de transformações ocorridas no meio social, histórico, cultural e 
legislativo. Neste sentido, é uma instituição primordial para a sociedade, na qual os 
valores morais, sociais e costumes são transmitidos de gerações a gerações 
(GAGLIANO, PAMPLONA FILHO (2018). Conforme afirma Maluf (2010), “atualmente 
existem vários arranjos familiares, os quais possuem o desejo de serem felizes, 
realizados e inseridos na sociedade, de modo que tenham certeza de que serão 
totalmente protegidos pelo Estado”. Segundo Pereira (2012) a 
paternidade/maternidade converteu-se em um conjunto de deveres para atender ao 
melhor interesse do filho. Atualmente, a falta de laços se vincula como dever 
obrigacional regido diante do fato gerador das responsabilidades e obrigações 
(PEREIRA, 2012). No âmbito do Direito de Família os princípios são essenciais e 
trazem aspectos garantidos pela nossa Constituição Federal (1988), relacionados 
aos valores. A prestação alimentar é uma obrigação protegida pela Constituição 
Federal (1988), é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, 
inicia-se a partir da concepção de uma gestação, cessa se houver o 
desaparecimento de um dos pressupostos estabelecidos no artigo 1.695 do Código 
Civil (2002)”. Constata-se que, mesmo realizado o pagamento de pensão 
alimentícia, esta não é suficiente, a ausência dos pais para com seus filhos pode 
acarretar traumas, muitas vezes irreversíveis, resultando no abandono afetivo e na 
violação de direitos e garantias, positivados na Constituição Federal e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). OBJETIVOS: A pesquisa tem como objetivo 
apresentar diante ao Ordenamento Jurídico as consequências da Responsabilidade 
Civil dos pais pelo abandono afetivo dos filhos, devido a falta do pagamento de 
Pensão Alimentícia. MATERIAIS E MÉTODOS: O método adotado decorre por meio 
da pesquisa bibliográfica com enfoque na previsão legislativa e princípios, através 
de estudos doutrinários e Jurisprudenciais. CONCLUSÕES: Evidencia-se que a 
família é uma instituição fundamental ao ser humano anterior ao Estado e ao Direito, 
é o núcleo principal e formador da sociedade em que vivemos, e atualmente, tem-se 
diferentes núcleos familiares. A prestação alimentar é uma obrigação protegida e 
regida constitucionalmente, porém, conclui-se que não há possibilidade em obrigar 
um pai ou mãe a amar seus filhos, mas cabe a estes reconhecer a importância do 
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seu papel e da sua presença na vida dos seus filhos, visto ser imprescritível e além 
da obrigação alimentar. 

 

Palavras-Chave: Família. Abandono Afetivo. Responsabilidade civil. Consequências 
Jurídicas. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM PORTO UNIÃO/SC: UM 
COMPARATIVO PRÉ PANDEMIA E DURANTE A PANDEMIA445 

 

Ângela Andréia Rolinski 446 
Marcelo José Boldori447 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O ano de 2020 e 2021 foram marcados mundialmente pela 
Pandemia de Covid-19, uma doença que se espalha rapidamente. Em função disto, 
inúmeros costumes da população foram modificados sendo impostas medidas 
restritivas às pessoas. A pesquisa visa investigar se houve mudança de 
comportamento com relação aos crimes de violência contra a mulher no município 
de Porto União, no norte de Santa Catarina, abordando as formas mais graves de 
violência contra a mulher, traçando uma análise comparativa de dados acerca de 
crimes acima citados, nos meses de março de 2019 até fevereiro de 2020 em 
comparação com os meses de março de 2020 até fevereiro de 2021. Para Freitas 
(2020) “a Pandemia é uma patologia e se espalha rapidamente entre quadros 
epidêmicos por diversos países e continentes”, necessitando a imposição imediata 
de medidas restritas e protetivas, “a COVID-19 é uma doença infecciosa capaz de 
causar problemas respiratórios de diferentes níveis.” Segundo dados apontados pelo 
Ministério da Saúde (2021), o primeiro caso no Brasil foi notificado em 25 de 
fevereiro de 2020, a partir deste período, o número de acometidos pelo vírus tem-se 
elevado gradativamente, ocasionando aumentos de casos e mortes, com isto, o 
Ministério da Saúde lançou uma série de recomendações com intuito de informar a 
população em geral sobre as formas de transmissão e prevenção.  A violência 
doméstica é causada por alguém próximo desta mulher, na maioria das vezes pelo 
marido (2019). Conforme Bianchini (2015) “decorre de um histórico de discriminação 
pautado por uma cultura machista que ainda prepondera na sociedade”, violando o 
princípio da igualdade estabelecido na Constituição Federal. Saffioti (2015) explana 
ser uma ruptura de qualquer forma de integridade da pessoa, seja física, psíquica, 
sexual ou moral. OBJETIVOS: A pesquisa tem como objetivo estudar os dispositivos 
legais de proteção à mulher; coletar, estudar e comparar os dados referentes ao 
número de crimes de violência contra a mulher em Porto União, no período anterior 
à pandemia e durante a pandemia. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa se efetiva 
por meio de estudos fundamentados nos levantamentos bibliográficos em doutrinas 
e artigos alusivos ao tema, e levantamento de dados documentais fornecidos pela 
Delegacia da Mulher da Comarca de Porto União. CONCLUSÕES: A pesquisa ainda 
está em andamento, encontrando-se na fase final. Pretende-se com o término, 
descobrir se houve ou não variação do número de casos nos períodos comparados, 
e os fatores relevantes que causaram a eventual alteração. 
 

Palavras-Chave: Pandemia do Coronavírus. Violência contra a mulher. Aspectos 
jurídicos protetivos. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: A REALIDADE DO PLANALTO NORTE 

CATARINENSE SEGUNDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE E DO 

TRIBUNAL DO PODER JUDICIÁRIO DE SC448 

 

Eliz Cristine Maurer Caus449 
Keithy Gabrielly John450 

Micheli Wojciechowski451 
Patrícia Munhoz452 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A violência doméstica é um dos abusos mais frequentes dos direitos 
humanos e o mais invisível na sociedade, resultado de uma sociedade que sofre 
influência de uma cultura que traz concepções advindas de um patriarcado 
construído historicamente. No enfrentamento da pandemia do Covid-19, os 
protocolos de saúde recomendaram o isolamento social, que repercutiu em 
problemas sociais e deixaram a mulher ainda mais exposta à violência doméstica. 
Diante desta realidade e considerando que a mulher tem muita dificuldade para 
denunciar a violência sofrida, questiona-se: como a violência contra a mulher vem se 
comportando ao longo dos últimos 5 anos de acordo com os sistemas de informação 
da saúde e dos processos movidos no Poder Judiciário nos 13 municípios do 
planalto norte catarinense? OBJETIVOS: conhecer a relação das ocorrências da 
violência contra a mulher antes e durante a pandemia, e comparar os Sistemas de 
Informação de Agravos de Notificação e os dados do Poder Judiciário de Santa 
Catarina nos municípios do Planalto Norte Catarinense. MATERIAIS E MÉTODOS: 
realizou-se um estudo documental, descritivo, quantitativo, baseado nas notificações 
de Violência Interpessoal disponíveis no Sistema de Notificação de Agravos da 
Saúde nos últimos 5 anos e nos processos de violência contra a mulher, feminicídio 
e medidas protetivas nos anos de 2019 e 2020 na base de dados do Poder 
Judiciário de Santa Catarina nos 13 municípios da 25ª Agência de Desenvolvimento 
Regional de Santa Catarina. Os dados foram apresentados em números absolutos 
com cálculo percentual por meio da estatística simples a fim de permitir a 
comparação entre os anos da série histórica. RESULTADOS: Em relação às 
principais características das vítimas, estas possuem idade entre 15 e 19 anos 
(30,23%), possuem 5ª a 8ª série incompleta (20,69%), são solteiras (40,55%), 
sofreram violência física (68,09%), o principal autor da violência foi a própria pessoa 
(48,11%), o principal meio de agressão utilizado foi o corporal/espancamento 
(37,54%) e o principal local da ocorrência foi na própria residência (81,99%). 
Conforme os dados do SINAN, a violência contra a mulher apresenta uma escalada 
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crescente até o ano de 2019, com decréscimo no ano de 2020. O decréscimo no 
número de registros em 2020 também esteve presente nos processos movidos por 
violência doméstica, porém os processos de feminicídio e pedidos de medidas 
protetivas tiveram aumento quando comparados a 2019. CONCLUSÕES: O declínio 
das notificações de violência e dos processos de violência doméstica em relação ao 
ano de 2020 evidencia uma redução nas denúncias, porém em contrapartida, o total 
de feminicídios e pedidos de medidas protetivas aumentaram. Assim, questiona-se a 
redução da violência e pressupõe-se que haja subnotificação, invisibilidade da vítima 
e desconhecimento da real magnitude do problema, agravado pela Pandemia da 
Covid-19. 
 

Palavras-Chave: Violência Contra a Mulher. Sistema de Notificação de Agravos. 
Papel do profissional de Enfermagem. 
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DIAGNÓSTICO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS DA 

AMPLANORTE: POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE 

EDUCAÇÃO DO CAMPO453 

 

Ana Carolina Wille454 
Letícia Paludo Vargas455 

Cintia Neves Godoi456 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho apresenta resultados do Projeto de pesquisa: 
“Diagnóstico das instituições de ensino municipais do Planalto Norte Catarinense: 
possibilidade de implantação de Programas de Educação do Campo”, vinculado ao 
Fundo de Apoio a Pesquisa da Universidade do Contestado FAP/UnC. O projeto foi 
pensado, principalmente, pelo êxito do Programa Interdisciplinar de Educação do 
Campo, desenvolvido no município de Canoinhas, SC. O referido Programa foi 
criado em 2005, pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Além das escolas 
situadas no meio rural, integra outras duas escolas situadas na área urbana. 
Portanto, o Programa contempla quatorze escolas e registrou, no Educacenso/2019, 
o número de 1.940 alunos, representando 30,55% do total de 6.349 alunos da Rede 
Municipal de Ensino de Canoinhas (INEP, 2019). A partir do conhecimento das 
atividades desenvolvidas por esse Programa pelos professores da UnC, foram 
consideradas outras ações, nos mesmos moldes, com adaptações, para o meio rural 
de outros municípios. Para isso, foi necessário um diagnóstico inicial dos municípios 
da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (Amplanorte), com 
intuito de realizar adaptações, a partir de contato com os gestores 
municipais. Considerando que o êxodo rural em todo o país apresenta números 
cada vez maiores, esses programas permitem a valorização do modo de vida rural, 
gerando novas possibilidades para os jovens que desejam permanecer nessas 
áreas. OBJETIVO: Identificar quais municípios da Amplanorte apresentam maior 
representatividade de escolas do campo e investigar como é estruturado o ensino do 
campo nos referidos municípios. MATERIAIS E MÉTODOS: O trabalho de 
levantamento de dados está em andamento. As entrevistas foram iniciadas em 
agosto de 2021 e continuarão até a primeira quinzena de novembro de 2021, com 
representantes da Secretaria de Educação e/ou Assistentes pedagógicos dos 
municípios que compõem a Amplanorte: Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Itaiópolis, 
Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras. A 
entrevista semiestruturada apresenta questões abertas e fechadas, com questões 
objetivas e dissertativas totalizando quinze questões. RESULTADOS: A partir de 
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três entrevistas, realizadas em Bela Vista do toldo, Irineópolis e Major Vieira 
observa-se que há dificuldade no contato com muitas prefeituras, mesmo de forma 
não presencial (E-mail, telefone, WhatsApp). Apenas um dos municípios apresentou 
oferta da modalidade da Educação do Campo, entretanto, com currículo não 
contextualizado com o rural. Com relação ao conhecimento do Programa 
Interdisciplinar de Educação do Campo de Canoinhas, apenas um dos municípios 
apresentou conhecimento da existência, e consideram de extrema importância a 
implantação de programas nesses moldes, principalmente em municípios com 
características rurais. Com relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), também questionado na pesquisa, observa-se que apenas um dos 
representantes reconheceu o tema, mas relatou que não existem ações específicas 
nas prefeituras. CONCLUSÕES: Até o momento, observa-se que não há programas 
de Educação do Campo elaborados de maneira contextualizada com o meio rural 
nos municípios onde foram realizados o levantamento de dados, e os entrevistados 
consideram importante a modalidade de educação. 
 

Palavras-Chave: Educação. Ensino. Desenvolvimento Rural. 
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE, COLETA E 

ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA BOMBA D’ÁGUA DE ENERGIA 

MOLECULAR 

 

Igor José Langer457 
Luis Eduardo Palomino Bolivar458 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Bombear água de um ponto menos elevado a outro mais elevado é 
uma ação crucial para muitas atividades humanas, entretanto esta ação também 
está é custosa, tanto a nível econômico, elevando custos de produção agrícola como 
também energético, somando cerca de 44% do uso de eletricidade do setor de 
coleta e distribuição de água. Com a finalidade de usar energia renovável e 
sustentável, dois protótipos de um tipo inovador de bomba d’água que utiliza energia 
solar desenvolvido por acadêmicos da Universidade do Contestado – UnC, estes 
trabalhos demonstraram a viabilidade deste novo tipo de bomba d’água. Entretanto, 
em nenhum desses protótipos fez a coleta de dados para análise posterior, usando 
sensores apenas para o monitoramento e tomada de ação dos sistemas de controle. 
Com isto em mente, este trabalho busca implementar esta funcionalidade em um 
destes protótipos. OBJETIVOS: Desenvolver um sistema de controle e 
monitoramento da bomba d’água molecular, criar uma base de dados para 
armazenamento de dados do funcionamento, implementar sistema de controle 
capaz de armazenar dados coletados em um servidor remoto. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O projeto parte da reativação de um dos protótipos feitos por acadêmico 
da Universidade do Contestado, utilizando o dispositivo embarcado NI myRIO-1900 
programado utilizando LabVIEW, para leitura dos sensores, controle das válvulas, 
coleta de dados e interface de comunicação com o servidor remoto, dois termopares 
tipo K e um sensor de pressão são usados para verificação da temperatura e 
pressão do sistema. O desenvolvimento consistiu: da remontagem da estrutura da 
bomba de água; desenho do circuito elétrico em software; montagem do circuito; e 
criação da base de dados mySQL no servidor LDTSADEE do Campus UnC Marcílio 
Dias; desenvolvimento de um software de controle e coleta de dados durante o 
funcionamento da bomba d’água; configuração da comunicação entre o m RIO e o 
servidor; e por fim, testes do funcionamento do sistema de controle em laboratório. 
RESULTADOS: O projeto já conta com sistema de controle que atende os 
requerimentos e a base de dados configurada, o sistema de controle faz o 
acionamento das válvulas e gravação de dados de temperatura e pressão, bem 
como o armazenamento de evento de acionamento das válvulas, utilizando a rede 
WiFi do Campus UnC Marcílio Dias como método de conexão com o servidor remoto 
do laboratório A9 do mesmo campus. Testes em campo estão sendo realizados 
conforme as condições climáticas permitem, pois a bomba de energia molecular 
funciona apropriadamente somente com iluminação solar direta. Os dados estão 
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sendo coletados em tempo real para processamento e análise destes. 
CONCLUSÕES: O sistema de controle e coleta de dados se comportou como 
previsto nos testes de laboratório com o maior limitante sendo a estabilidade da 
conexão do NI myRIO com a rede WiFi. Porém, a falta de Sol e clima chuvoso 
durante a fase de coleta de dados em campo, prova ser demonstra um dos limites 
do funcionamento da bomba d’água. Por outro lado, o sistema de controle e coleta 
de dados se prova robusto e eficiente em laboratório, atingindo assim os 
requerimentos propostos. 

 

Palavras-Chave: NI m RIO. M SQL. Bomba d’água. Energia Renovável. 
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DAS CATÁSTROFES A PANDEMIA: chorar as dores  

 

Mary Perrelli459 
Larissa Zucco460 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Grandes catástrofes ocorreram e ocorrem no Brasil com expressiva 
comoção, refletindo muitas vezes internacionalmente, não pelo número de vítimas, 
mas pela projeção e identificação com a “dor do outro”. Em relação ao luto coletivo 
manifesta-se como uma forma de cada um chorar às próprias dores, onde o 
sofrimento da outra pessoa é projetado construindo sentido coletivo de identificação 
as lembramos das perdas ou o medo da morte de familiares e pessoas próximas. 
Em 12 de março foi anunciada a primeira morte pelo novo coronavírus e cinco 
meses depois marcou 100 mil mortes no Brasil pela COVID-19. Nessa corrente de 
perdas, o luto coletivo é diferente de uma catástrofe, pois todos os incidentes têm 
uma situação especifica, e a ocorrência e respostas são imediatas. No caso da 
pandemia não temos a previsibilidade até que se tenha controle por meio de 
vacinas, prevenção do contágio e tratamento. OBJETIVOS: Analisar os casos de 
catástrofes expressivas entre 1961 à 2020 no Brasil; Discutir sobre o luto coletivo; 
Relacionar o luto coletivo com a pandemia da COVID-19. MATERIAIS E MÉTODOS: 
caracteriza-se uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, tento como objeto 
de estudo casos múltiplos, cuja coleta de dados será por pesquisa bibliográfica e da 
análise de conteúdo. RESULTADOS: Os dados encontrados referente a catástrofes 
ocorridas no Brasil entre 1961 à 2020 foram: Enchentes e deslizamentos de terra em 
Caraguatatuba em 1967; Incêndio no Edifício Andraus em 1972; Acidente aéreo da 
Varig em Orly em 1973; Incêndio no Edifício Joelma em 1974; Incêndio na Vila Socó 
em 1989; Naufrágio do Bateau Mouche em 1989; Massacre do Carandiru em 1992; 
Explosão no Osasco Plaza Shopping em 1996; Acidente aéreo com o Fokker 100 da 
TAM em 1996; Acidente aéreo em Congonhas em 2007; Chuva e inundação em 
Santa Catarina, em 2008; Acidente aéreo da Air France, em 2009; Chuva e 
deslizamento na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011; Incêndio na Boate Kiss, 
em 2013; Rompimento da barragem em Mariana, em 2015 e em Brumadinho, em 
2018. Evidencia-se ainda que, por mais que não esteja ocorrendo apenas no Brasil, 
a pandemia da COVID-19, 2020, acarreta significativos prejuízos a população, 
incluindo o atraso na vacinação e outros fatores que corroboraram para o número 
alarmante de mortos no Brasil. CONCLUSÕES: Através das descrições dos tipos de 
incidentes é possível chegar à conclusão de que os mesmos poderiam ter sido 
evitados com a presença de atuações preventivas, de modo a evitar a morte 
aproximadamente 3653 pessoas, 1665 feridos, 367 desparecidos, e mais de 8000 
desabrigados. Até 15 de outubro de 2021 foram registradas 601.574 mortes por 
Coronavírus e 21.597.949 casos confirmados. A morte na era da COVID-19 trouxe 
impactos diretos na saúde mental dos brasileiros, podendo envolver perdas e dores 
profundas, ainda assim, transformou a forma como se compreende e significa o 
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processo do luto, os rituais que o compõe, as reações e significados do perder, uma 
vez que não é possível vivenciar as despedidas como antigamente.  

 

Palavras-Chave: Catástrofes. Atuação preventiva. Saúde mental. Pandemia 
COVID-19. 
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O SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

  

Ana Paula Hornick461 

Jaciel Santos Karvat462
 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A presente pesquisa tem por objetivo discorrer sobre a atual 
situação do Sistema Penitenciário Brasileiro, analisando o contexto histórico, 
procura-se abordar a falência do sistema e as causas que levam os presídios a se 
tornarem verdadeiros depósitos humanos, abordando o princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana o qual está previsto da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, como princípio fundamental ao homem e o respeito a sua integridade 
física e moral. O Código Penal Brasileiro, que delimita sanções a serem aplicadas ao 
indivíduo que praticou um delito, assume um papel importantíssimo na sociedade, 
pois deixou de aplicar punições corporais, visando então à humanização, dando 
poder ao Estado para punir o infrator e lhe dar como consequência a pena, que tem 
como finalidade a reeducação do mesmo, OBJETIVOS: Analisar as condições que 
de fato se encontra o sistema carcerário brasileiro, bem como, analisar a estrutura 
jurídica do Direito Penal e sua intervenção nesse sistema. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem adota-
se o método dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o histórico-crítico, 
já como técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a documental.  
RESULTADOS: Obteve-se com este projeto de pesquisa um breve conhecimento da 
situação em que se encontra o sistema carcerário brasileiro, sendo cenários nocivos 
para a saúde física e mental e integridade moral, encarceramento em massa, onde a 
taxa de superlotação carcerária é correspondente a 166% conforme dados do 
estudo Sistema Prisional em Números publicado em 2019, bem como, um 
crescimento em quantidade de facções criminosas, uma realidade que aprofunda a 
injustiça e a desigualdade. CONCLUSÕES: O presente trabalho teve como objeto 
investigar a triste realidade vivenciada pelos condenados dentro das prisões e, 
registrar a crise que se encontra o País a qual se fundamenta principalmente pela 
omissão em relação às principais funções da pena, quais sejam: reprimir e prevenir. 
A deficiência do sistema carcerário advém das condições subumanas em que os 
presos se encontram dentro dos presídios, como a falta de estrutura, saúde e 
alimentação precárias. Existe uma grande revolta dos presidiários em razão das 
condições de cumprimento da pena, como forma de reeducá-los, uma vez que são 
pessoas de direitos, embora estejam em situação de cárcere. 
 

Palavras-Chave: Direito Penal. Direitos Humanos. Sistema Carcerário Brasileiro. 
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A REPRODUÇÃO PARA DISCRIMINAÇÃO DO TRABALHO DA MULHER 

 

Camila Lima de Azevedo463 

Paola de Oliveira Ferreira464 

Jaciel Santos Karvat465 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Durante toda a história da humanidade podemos notar as 
diferenças de gênero entre homens e mulheres e, com o passar do tempo e com as 
mudanças nas legislações, passamos a constatar as diferenças sociais existentes 
entre homens e mulheres, diferenças que mostram que as mulheres são 
constrangidas que somos diariamente a aceitar, por muitas vezes no inconsciente, 
que são inferiores aos homens e sua função principal é a reprodução, o que afetaria 
suas funções diária de trabalho, isso em razão da intensa carga histórica de 
opressão à mulher que nos antecede. Diante desses avanços alcançados pela 
sociedade e não menos pela legislação pátria, assuntos de cunho social, religiosos e 
históricos ainda exercem grande influência na diferenciação entre gênero. Á mulher, 
ainda se atribui responsabilidades como criação dos filhos, tarefas domésticas, 
sendo apenas exemplos de padrões que ainda precisam ser afrontados pela 
sociedade. Desde a infância os brinquedos oferecidos para meninos desenvolvem 
diferentes capacidades, tais como a capacidade motora fina, estratégia, bem como 
introduzem diferentes profissões. Já os brinquedos direcionados para o público 
feminino envolvem o cuidado com as crianças e demais trabalhos domésticos. A 
divisão do trabalho que se constituiu entre os sexos cominou o cuidado do lar para a 
mulher, função exibida como de pouca importância social. Enquanto, a produção 
material foi conferida aos homens, tarefa acatada de prestígio e que afere poder 
dentro da sociedade. Com efeito o presente estudo tem como problema de 
pesquisa: a reprodução causa discriminação para trabalho da mulher. OBJETIVOS: 
Analisar se reprodução causa discriminação para o trabalho da mulher. MATERIAIS 
E MÉTODOS: A pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem 
adota-se o método dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o histórico-
crítico, já como técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a documental. 
RESULTADOS: Diante das atribuições da mulher às responsabilidades de cuidado, 
elas não são consideradas pelo mercado de trabalho como trabalhadoras ideais, 
visto que tem acesso à licença maternidade, tem uma limitação de horário para 
horas extraordinárias em razão dos filhos, precisam de mais folgas ao longo do ano.  
Contudo, conserva-se ainda uma separação laboral que reserva aos homens, de 
forma dominante, os espaços produtivos, embora ter havido um aumento em sua 
participação doméstica, e às mulheres uma maior participação no mercado de 
trabalho, porém não veio seguida de uma compensação na realização do trabalho 
doméstico. Todavia, essa atividade permanece como tarefa específica e pouco 
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partilhada com os homens. CONCLUSÕES: Desse modo, a reprodução seguida de 
discriminação está especialmente presente no ambiente de trabalho feminino. No 
que pese a discussão do tema de gênero no domínio trabalhista, não versa de mera 
cogitação filosófica, e sim uma discussão de uma necessidade imperiosa, pois a 
procura por igualdade proporcionará uma sociedade que aplica o real entendimento 
das pessoas, sem distinção de predicados pessoais ou biológicos essenciais ao ser 
humano. Portanto, vale salientar que esse aproveitamento da aptidão humana 
poderá contribuir para o aumento e incremento da própria sociedade. 
 

Palavras-Chave: Reprodução. Discriminação. Trabalho da mulher. Sociedade. 
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A RELAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL 

 

Débora Aparecida Pires466 

Jaciel Santos Karvat467 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Este estudo apresenta uma análise acerca da abrangência do tema 
da escravidão no decorrer dos anos no Brasil. Entre os séculos XVI e XIX, os quais 
milhares de pessoas negras foram utilizados como escravos em condições precárias 
e desumanas, sendo capturados e transformados como uma espécie de mercadoria 
negociável. Nesse contexto, há um reflexo da situação do Brasil perante ao 
processo escravo, onde inicializou-se na exploração da mão de obra indígena e logo 
após manuseou-se com a exploração de negros vindos da África que serviu para a 
economia dos Portugueses. OBJETIVOS: O presente trabalho busca revisitar a 
história da escravidão. Apresentando uma ampla análise de leis que foram 
sancionadas para que houvesse o fim desse período. Contribuindo, para o 
conhecimento em relação ao contexto de como se desenvolveram os trabalhos 
escravos em todo o território nacional brasileiro. MATERIAIS E MÉTODOS: 
pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem adota-se o método 
dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o histórico-crítico, já como 
técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a documental. RESULTADOS: 
Pontua-se que a escravidão iniciou-se ocorrendo com os nativos e posteriormente 
substituídos pelos africanos através do tráfico negreiro. Trabalhavam todos 
acorrentados afim de se evitar uma possível fuga, eram castigados em troncos, com 
uso dos chamados açoites, presos por ganchos no pescoço e correntes que 
estavam sempre presas ao chão. Ambos os escravos, ficavam alojados nas 
chamadas senzalas sem nenhuma condição básica de higiene. O processo de 
abolição do trabalho escravo sucedeu-se através de uma campanha popular que 
pressionava o Império para que houvesse a abolição da instituição da escravidão no 
país. A lei n° 3.353, assinada pela princesa Isabel, conhecida como Lei Áurea foi 
sancionada e extinguiu o trabalho escravo no Brasil, na época libertou cerca de 700 
mil escravos. É importante salientar, que antes da Lei Áurea por fim no processo de 
escravidão, havia outras leis abolicionistas aprovadas, como por exemplo: a Lei 
Eusébio de Queirós, de 1850, o qual proibia o tráfico de escravos, assim como, a Lei 
do Ventre Livre n° 2.040 sancionada em 1871, libertando todas as crianças nascidas 
das mães escravizadas a partir da sanção dessa lei, e através da Lei dos 
Sexagenários, lei n°3.270 que concedia a alforria, liberdade, aos escravos com mais 
de 60 anos de idade. CONCLUSÕES: Conclui-se que, a trajetória do trabalho 
escravo no Brasil, foi movida por um período muito conturbado, repleto de 
preconceito, grande violência e condições desumanas e totalmente precárias, o 
trabalho escravo é uma grande violação dos direitos humanos que determina limites 
a liberdade. Entretanto, um período histórico importante para a conquista de direitos 
para os seres humanos, como foi a Lei Áurea. Nota-se que ainda com a abolição do 
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trabalho escravo, há de maneira camuflada pessoas trabalhando em regime de 
escravidão estes são reflexos de questões sociais e econômicas. A escravidão 
permaneceu ao decorrer dos anos e com ela adquiriu novos formatos. 
 

Palavras-Chave: Trabalho. Escravos. Leis. 
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DIREITO PENAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Ana Paula Hornick468 

Jaciel Santos Karvat469 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Direito Penal estrutura-se juridicamente por meio de duas 
realidades nucleares e elementares, sendo o crime, que é uma violação da lei penal 
incriminadora e a pena, que consiste em ser a sanção imposta pelo Estado ao 
criminoso, por meio da ação penal, com dupla finalidade: de retribuição ao delito 
praticado e de prevenção a novos crimes. Nem toda conduta humana é crime. Para 
isso, é preciso que tenha relevância jurídica, ou seja, deve ser prevista em lei. 
Assim, essa conduta deve ser um ato jurídico, que produz efeitos no mundo jurídico. 
Considerando que esses efeitos são sanções (penalidades), tem-se uma espécie de 
ato jurídico denominado ato ilícito. OBJETIVOS: Analisar as condições que de fato 
se encontra o Direito Penal na contemporaneidade. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem adota-se o método 
dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o histórico-crítico, já como 
técnica de pesquisa utiliza-se a bibliográfica e a documental. RESULTADOS: Para 
falar sobre crime, é importante ressaltar sobre a necessidade de uma proteção aos 
direitos e bens, como por exemplo, a vida, o patrimônio, a saúde, dentre outros. 
Dessa forma, se caracterizam as leis como meio de proteção, as quais conterão 
quais são os atos que serão considerados crimes e quais serão as punições no caso 
de alguém praticar esse ato. Assim, o objetivo da pena é aplicar uma punição a 
quem cometeu um crime, como forma de demonstração individual ao infrator que o 
ato praticado é errado e que se praticar será punido e, ao mesmo tempo, fazer com 
que a sociedade compreenda que aqueles que praticarem crimes serão punidos. 
CONCLUSÕES: O presente estudo centra-se na análise de modelos de 
fundamentação dos Sistemas Jurídicos do Direito Penal na Contemporaneidade. 
Concluímos que sendo o Direito Penal coativo, onde a principal sanção é a pena 
privativa de liberdade, que atinge diretamente a liberdade do ser humano. Por fim, a 
Constituição de forma simples traz “não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal”, tem que estar tudo no papel, o que não pode 
fazer e, caso seja feito, qual a punição necessária.  
 

Palavras-Chave: Direito Penal Contemporâneo. Crime. Pena. Conduta. 
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ENTORPECENTES: A LIBERAÇÃO DA MACONHA 

 

Mariane Pscheidt470 

Jaciel Santos Karvat471 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este estudo apresenta as vantagens e desvantagens da liberação 
do uso da maconha no Brasil. Atualmente há apenas a possibilidade de uso em 
casos especiais, em virtude de doenças, o que implica em necessária comprovação 
e prévia autorização da ANVISA. No entanto, pode haver pontos positivos na 
ampliação do uso da droga e, nessa direção, busca-se perceber as implicações 
decorrentes dessa mudança na legislação. OBJETIVOS: verificar as vantagens e 
desvantagens da legalização da maconha no Brasil. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa é de cunho qualitativo. Como método de abordagem adota-se o método 
dedutivo. O método de procedimento é o analítico e o histórico-crítico, já como 
técnicas de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica e a documental. RESULTADOS: 
Segundo Ferreira (2017) é preciso atenção à ideia da liberação da droga. Os dados 
mostram que a liberação da maconha fez aumentar o número de usuários, 
diminuição dos que a consideram perigosa e aumento dos usuários de maconha aos 
estabelecimentos de emergência em saúde. Também são pontos negativos em 
relação ao uso da maconha: dificuldade aprendizagem, perda de memória, prejuízos 
na coordenação motora e na capacidade de decisão. Cabe também apontar o 
aumento do abandono escolar. Por outro lado, há também evidências que a droga 
em questão pode ajudar pacientes portadores de doenças como o câncer, epilepsia 
entre outras doenças. Essas possibilidades são vantagens importantes da liberação 
da droga, visto as perspectivas de prolongar a vida e reduzir a dor dos pacientes. 
Diante das possibilidades que a medicina vem demonstrando é importante avançar 
nesta discussão, visto o direito à vida e dignidade humana (JESUS, et AL, 2017). 
Ainda sobre as vantagens Moreira (2018) argumenta que a liberação da maconha 
pode diminuir os presos no sistema penitenciário e ainda gerar impostos ao país. Em 
um cenário hipotético, com 3% da população consumido maconha, a arrecadação 
ultrapassaria a casa dos 10 bilhões de reais. No entanto, os dados são imprecisos 
ainda, sendo possível que este valor seja ainda maior. CONCLUSÕES: Não existe 
consenso sobre o uso da maconha. Existem evidências positivas, principalmente na 
área da saúde, no sentido de aliviar a dor e o sofrimento dos pacientes. Por outro 
lado, muitos estudos mostram as desvantagens no uso da maconha. A 
aprendizagem e a concentração podem ser comprometidas, também contribui para 
iniciar no mundo das drogas. Assim, o tema não é conclusivo e merece maior debate 
e pesquisa para que se possa no futuro, se necessário, ampliar a possibilidade do 
uso da maconha no Brasil.  

 

Palavras-Chave: Maconha. Vantagens e desvantagens. Uso medicinal.  
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A FAMÍLIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM FOCO: POLÍTICAS DE 

ENFRENTAMENTO UTILIZADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO 

GRANDE DO SUL: UM COMPARATIVO COM A REALIDADE CATARINENSE A 

PARTIR DE UM NOVO OLHAR SOBRE OS CONFLITOS FAMILIARES472 

 

Djonatan Orguinski473 
Elen Costa474 

Caroline Wagner475 
Adriane de Oliveira Ningeliski476 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A violência doméstica e familiar contra as mulheres, Com as 
definições e o histórico, entra em pauta nos dias atuais a crescente discussão sobre 
o tema, assim se faz por necessário o acompanhamento desses casos, devendo-se 
analisar sobre um novo olhar esses conflitos familiares. Deste modo, as políticas 
alternativas para o combate deste grande problema se fazem necessárias, para que 
o indivíduo que praticou quaisquer tipos de agressões não venha a reincidir 
novamente no futuro. A consciência que só punir o agressor na atualidade já se 
encontra ultrapassada e sem uma grande taxa de eficácia para que o infrator não 
volte a praticar o mesmo ato reiteradamente. Com isso, busca-se dentro do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul programas, projetos, dados, eventos e instituições 
que apresentam políticas alternativas para a diminuição dos casos da violência 
doméstica no âmbito do estado, fazendo um comparativo com a realidade 
catarinense. OBJETIVOS: Evidencia-se que, O objetivo geral do estudo é verificar 
como o tratamento “alternativo” dos casos de violência doméstica é realizado no 
âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, elencando as práticas, 
originalmente, utilizadas pelo Tribunal em parceria com outras entidades e 
organizações, para que essas práticas venham a ser comparadas com o Poder 
Judiciário de Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: Destaca que, O método 
utilizado será dialético, baseado em técnicas como pesquisa bibliográfica, 
doutrinária, jurisprudencial e, por fim, uma investigação junto aos tribunais do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina, visando investigar as políticas alternativas 
exercidas pelo órgão para lidar com a violência doméstica, com um olhar 
humanizado sobre o conflito familiar e não somente a aplicação da lei penal. 
RESULTADOS: Com o desenvolver da presente pesquisa, obteve-se, o 
conhecimento das práticas utilizadas pelas comarcas, havendo claramente uma 
disseminação de práticas inovadoras, com boas possibilidades de aplicação em 
comarcas diferentes, e com isso espera-se a propagação dessas ideias, a fim de 
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auxiliar no enfrentamento da violência doméstica. CONCLUSÕES: Por fim, 
evidenciou-se que o feminicídio e a violência contra a mulher são problemas 
nitidamente graves e recorrentes na atualidade e, em nossa sociedade, e em 
constante crescimento, atingindo números de casos assustadores. A análise dos 
dados e estatística alarmante mostra a necessidade de um novo olhar mais social e 
humanizado com relação às políticas alternativas para o enfrentamento dessa 
violência, a fim de que esses casos diminuam e se possa conviver de forma 
harmônica e feliz em todas as famílias existentes, assim contribuindo para o bom 
desenvolvimento de todos os seus integrantes, bem como, uma sociedade pacifica e 
que acolhe a mulher.  

 

Palavras-Chave: Família. Violência Doméstica. Políticas Alternativas. Mulheres.  
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DESENVOLVIMENTO MOTOR: UMA ANÁLISE FISIOTERAPÊUTICA EM 

CRIANÇAS PRATICANTES DE BALLET CLÁSSICO 

 

Ana Laura Bodanese da Silva477 
Emanuelli Reva Maidanchen478 

Melissa Maria Gabardo479 
Pedro Henrique Pilz480 

Thaina Neppel481 

Jaqueline Sueli Horodeski482 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Através da dança, especificamente do ballet, outras áreas de 
conhecimento podem ser trabalhadas através de jogos e brincadeiras em que não 
se perde a essência e o aprendizado da dança. Para crianças em fase 
desenvolvimento  o ballet contribui na vida social, afetiva e motora da criança, pois o 
ambiente pode proporcionar que mantenha contato de uma forma prazerosa com 
todas essas áreas (OLIVEIRA, 2006) A habilidade motora global é classicamente 
definida como a que envolve em sua manifestação a mobilização de grandes grupos 
musculares produtores de força do tronco, braços e pernas e inclui as reações 
posturais, o equilíbrio da cabeça, o sentar, ficar em pé, o engatinhar e o andar 
(WILLRICH et al., 2006). Por meio dos movimentos corporais a criança interage e 
atua de forma dinâmica no ambiente físico e social. Entretanto, para que a criança 
possa agir, é necessário ter como suporte básico o equilíbrio corporal. O equilíbrio 
ou manutenção da estabilidade está relacionado ao balanceamento entre forças 
internas e externas, que agem no corpo durante a realização de ações motoras. 
(CURRY, MAGALHÃES, 2006) MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo é de 
natureza prospectiva, analítica, descritiva, não randomizada. Realizado em um 
Stúdio de Ballet de um Município do Planalto Norte Catarinense, e os critérios de 
inclusão das meninas de ballet clássico infantil de 2 anos a 15 anos. Como critérios 
de exclusão, os pais não assinaram o Termo de Assentimento. Aplicado questionário 
elaborado pelas autoras e com dados pessoais, avaliação antropometrica, e 
avaliação motora global e de equilibrio baseado na avaliação de Francisco Rosa 
Neto (2007). RESULTADOS: Foram avaliadas (n=17) crianças do sexo feminino, 
entre3 á 13 de idade cronológica, média de idade 7 anos. O tempo de prática de 
ballet clássico é de 2 anos há um mês. Através do IMC avaliamos 30% entre 
sobrepeso e obesidade Com relação à avaliação da motricidade global todas 
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apresentaram idade motora de acordo sua idade cronológica exceto uma menina 
com espectro autista não conseguiu obter o resultado desejado principalmente em 
equilíbrio estático e dinâmico., mas este atraso é de aproximadamente um mês em 
relação a idade cronológica. Quatro alunas apresentaram déficit de equilíbrio, pois 
as mesmas iniciaram há um mês. CONCLUSÕES: Neste estudo o Ballet Clássico 
demonstrou sua eficácia no desenvolvimento global e equilíbrio de forma lúdica no 
equilíbrio e no desenvolvimento motor das crianças. Todas as alunas tiveram um 
ótimo desempenho em relação à avaliação fisioterapêutica em demonstraram 
grandes habilidades motoras sendo que algumas bailarinas ultrapassaram a idade 
motora ideal para sua idade cronológica. 
 

Palavras-Chave: Dança – ballet. Transtornos das Habilidades Motoras. Fisioterapia. 
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM FOCO: POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO 

UTILIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO SUL DO BRASIL A PARTIR 

DE UM NOVO OLHAR SOBRE OS CONFLITOS FAMILIARES483 

 

Juliana Lisboa de Lima484 
Karin Vitória Arbigaus485 

Mansur Korczagin486 
Adriane de Oliveira Ningeliski487 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Demonstrar a importância de um olhar humanizado para com os 
conflitos familiares, de violência doméstica, respeitando e aprofundando questões 
relevantes acerca dos princípios da dignidade da pessoa humana dentro da nossa 
Constituição.   OBJETIVOS: A pesquisa tem por objetivo geral verificar como tem 
sido o tratamento “alternativo” dos casos de violência doméstica no âmbito do Poder 
Judiciário catarinense, paranaense e gaúcho elencando as práticas, originalmente, 
utilizadas pelos Tribunais em parceria com outras entidades e organizações. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Para realização da pesquisa, utilizou-se a busca por 
informações diretas nos sites dos Tribunais, juntamente com artigos científicos que 
destacassem de maneira clara e objetiva a importância do assunto, bem como para 
auxiliar no complemento de informações. RESULTADOS: O presente trabalho 
justifica-se pela relevância e atualidade do tema, uma vez que apesar do 
recrudescimento da legislação protetiva da mulher, tem sido cada vez mais 
frequente os casos de conflitos familiares que levam a violência doméstica. Com o 
passar dos anos, o conceito de família tem sofrido com evoluções, seja com a 
influência da religião, da economia e da política. Inicialmente, a estrutura da família 
era patriarcal, isto é, o homem exercendo poder sobre a mulher e filhos. 
Hodiernamente, a família deixou de ser hierarquizada, baseando-se na comunhão 
de interesses e de vida (LÔBO, 2021, p.8). A violência contra as mulheres, no 
âmbito familiar, é um fenômeno que vem sendo mais visado nos últimos anos, com o 
desenvolvimento de políticas públicas pela sociedade para combater os danos que a 
violência doméstica causa na saúde e cidadania da mulher (JESUS, 2015, p.8). 
Diante dessa realidade urge a demonstração de que práticas para além da 
persecução penal são possíveis e podem ser eficazes, proporcionando efetividade 
da resolução do conflito, com um olhar mais humanizado. No Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina existe a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Familiar, a qual é responsável (CEVID), a qual é 
responsável pela realização de campanhas, como a “Justiça Pela Paz em Casa”, e 
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demais projetos com objetivo de combater a violência contra a mulher, como os 
projetos “ÁGORA – Grupo reflexivo de homens autores de violência” e “Apol nias do 
Bem”.  CONCLUSÕES: Em virtude dos fatos mencionados, é clara a importância de 
que os casos de violência doméstica e familiar devem receber um novo tratamento 
diante das denúncias que se sobressaem diariamente, buscando dar amparo para 
as vítimas e famílias, auxiliando também, a reconstrução de vida dos agressores.  

 

Palavras-Chave: Violência. Doméstica. Familiar. Tribunais.  
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CUIDADOS PALIATIVOS O PAPEL DA FISIOTERAPIA 

 

Alessandra Alves Figueiredo488 
Amanda Rafaela de Oliveira Cruz489 

Flávia Alessandra Pillati490 
Thalia Fernanda de Lima Rank491 

Thaliane Pieczarcka492 
Jaqueline Sueli Horodéski493 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Segundo a OMS no Brasil, os cuidados paliativos são oferecidos por 
muitos hospitais, este tipo de cuidados deve, estar disponíveis em hospitais gerais, 
consultas ambulatoriais e em casa. Os cuidados paliativos são indicados para todas 
as pessoas que sofrem de uma doença que ameaça a vida e que piora ao longo do 
tempo, popularmente chamada de doença terminal, prevenindo e controlando 
sintomas, para todos os pacientes que enfrentam doenças graves. Esse conceito 
não se aplica apenas ao paciente, mas também a familiares, cuidadores e a equipe 
multidisciplinar que acompanha este paciente (GOMES, et al 2016). A Fisioterapia 
Paliativa tem como objetivo principal a melhora da qualidade de vida dos pacientes, 
reduzindo os sintomas e promovendo sua independência funcional (SILVA; 
SUDIGURSKY, 2008), através de recursos terapêuticos empregados em alguns dos 
sintomas como dor, problemas osteomioarticulares e/ou síndrome do imobilismo, 
fadiga, disfunções pulmonares, posicionamento entre outros, podendo ajudar o 
paciente manter a sua autonomia, dando assistência e suporte a manutenção de 
vida ativa o mais confortável possível. (GÓES et al., 2016). Embora tenha recursos 
físicos disponíveis, o fisioterapeuta tem como principal instrumento as mãos, que, 
através do toque, cuidam, reabilitam, confortam e curam. As mãos dos 
fisioterapeutas que manipulam equipamentos também são aquelas que tocam e 
massageiam (SILVA, 2011). O Fisioterapeuta, faz parte da equipe multidisciplinar, 
tendo um papel importante para complementar o tratamento, a fisioterapia adequa 
às necessidades e objetivos do paciente, onde é focada no tratamento dos sintomas 
e na melhoria da função e inserção em atividades familiares, permite que os 
pacientes tenham uma melhor qualidade de vida. Além disso, nos cuidados 
paliativos, o fisioterapeuta auxilia os pacientes a preservarem sua funcionalidade 
manter suas atividades de vida diária com conforto, além de orientar e dar suporte 
aos familiares, inclusive ao enfrentar a doença e o luto. (COSTA et.al 2019). 
OBJETIVOS: Promover conforto e qualidade de vida aos pacientes Paliativos/ 
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terminais. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo de caso, baseado em 
artigos científicos, para compor este estudo foram incluídos seis artigos que 
tivessem relação com o tema abordado, utilizando-se a combinação dos seguintes 
descritores: cuidados paliativos and fisioterapia and atendimento humanizado and 
hospitalar, os quais estão relacionados no site Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS). RESULTADOS: Nos estudos destacou a qualidade de vida nos últimos 
momentos de vida, que os cuidados paliativos no âmbito hospitalar, é de extrema 
importância pois os profissionais da saúde agirem de forma humanizada aliviando as 
dores e os medos. Os atendimentos devem ser de uma maneira conjunta 
respeitando assim os valores individual de cada paciente, seja ele étnico, religioso 
ou cultural, o processo da saúde/doença deve ser entendido de uma maneira global, 
e a espiritualidade é incorporada na promoção desses cuidados, respeitando assim 
a crença de cada indivíduo. CONCLUSÃO: Os cuidados paliativos são de suma 
importância para manter a qualidade de vida do paciente e da família, respeitando 
seus desejos e trazendo o atendimento humanizado para cada atendimento.  

 

Palavras-Chave: Cuidados paliativos. Fisioterapia. Humanização.    
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE IMPRESSSÃO DE CARACTERES EM 

ALTO RELEVO PARA ESCRITA BRAILLE 

 

Lucas Ludwig Prust494 

Luís Eduardo Palomino Bolivar495 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A escrita braile, é uma escrita para deficientes visuais que consiste 
em um sistema de códigos que são impressos em alto relevo, para leitura tátil, 
(LEMOS, CERQUEIRA, et al., 1999). O sistema Braille é escrito em forma de pontos 
em relevos, dentro de um espaço retangular, chamado de cela, contendo seis 
pontos, divididos em duas colunas, cada uma delas possuindo três pontos, 
(RODRIGUES, MAIA e VALENTE, 2017). Segundo a norma NBR 9050-2015, 
acessibilidade a edificações, mobilidade, espaço e equipamentos urbanos. A escrita 
Braille devem atender as seguintes condições: diâmetro do ponto na base 1,2 a 2 
mm, espaçamento vertical e horizontal entre pontos medido a partir do centro de um 
ponto até o centro do próximo ponto é 2,7 mm, separação horizontal entre as celas 
Braille de 6,6 mm, separação vertical entre as celas Braille de 10,8 mm e altura do 
ponto varia de 0,6 a 0,8 mm. OBJETIVOS: Desenvolver uma ferramenta 
eletromecânico para impressão de caracteres em alto relevo, qualidade de 
impressão, fácil funcionamento e com baixo ruido, considerando materiais que sejam 
de aquisição nacional num período de 8 meses e que atenda a norma NBR 9050 – 
2015. MATERIAIS E MÉTODOS: O método utilizado é o clássico walterfall. Iniciando 
pelo estado da arte executando uma abordagem exploratória, com as informações 
adquiridas passa para a fases de projetos do hardware, sistema de impressão e 
software, onde é desenvolvido a eletrônica de controle do sistema de impressão, 
que efetua a marcação dos pontos, com isso é criado um algoritmo projeto para o 
LabVIEW. Material e ferramentas utilizados para o desenvolvimento do hardware, 
sistema de impressão e software. Os componentes utilizados um Arduino Uno, servo 
motor S3003, driver A4899, motor de passo NEMA 17 e uma fonte de alimentação 
12v. O sistema é composto por guias lineares, pillow block, reglete, madeira, 
acrílicos e matérias diversos. O software será desenvolvido na ferramenta de 
programação LabVIEW. RESULTADOS: O controle do movimento do carro de 
impressão realizado pelo LabVIEW, permite uma velocidade de impressão inferior a 
10 segundos, que dependera da formulação do algoritmo utilizado e da conexão 
serial com a placa, que com a utilização do reglete na base as impressões dos 
pontos atendam as dimensões estipuladas pela norma NBR 9050-2015. 
CONCLUSÕES: O sistema desenvolvido atende a aquisição dos materiais nacional 
com o período de 8 meses, com baixo ruido devido aos componentes utilizados, 
assim cumprindo com a norma NBR 9050-2015.  
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MUSICOTERAPIA: IDENTIFICANDO GOSTOS E INTERESSES DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL496 

 

Suzane Sulenta497 

Liani Maria Hanauer Favretto498 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Caracterizar a contribuição da musicoterapia, para as emoções 
positivas em pessoas com deficiência intelectual, por meio de métodos e recursos 
de baixo custo, não invasivos e com estímulos apropriados à capacidade dos 
indivíduos, honrando suas histórias e potenciais criativos. A música é uma 
linguagem própria, o que confere um grau elevado de pertinência no trabalho com 
uma população que por vezes apresenta dificuldades com a comunicação verbal 
(BUNT; STIGE, 2014). Meadows (1997) identifica uma série de objetivos da 
musicoterapia para indivíduos com deficiência intelectual, como: estabelecer 
relações interpessoais, desenvolver o autoconhecimento, além de diminuir a 
ocorrência de comportamentos inadequados. OBJETIVOS: Identificar aspectos do 
comportamentos e estado emocional atual de um grupo de pessoas com deficiência 
intelectual que frequentam uma escola de educação especial do Meio Oeste 
Catarinense, a fim elaborar o planejamento do repertório musical das intervenções. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa com enfoque qualitativo, tendo como 
instrumentos uma entrevista semiestruturada com os profissionais e familiares das 
pessoas com deficiência, visando compreender o comportamento, estado emocional 
e gostos musicais dos alunos/filhos. Também se utilizou da técnica de observação e 
de uma ficha de avaliação em musicoterapia adaptada, criada por Edith Boxill em 
Music Therapy for the Developmentally Disabled (BOXILL, 1985), aplicada as 
pessoas com deficiência. RESULTADOS: Foi possível constatar pela ficha de 
avaliação em musicoterapia que de cinco alunos, todos apresentam comportamento 
cooperativo e interagem de forma adequada com quem convivem. Três são mais 
propensos à hipotonia e apresentam problemas motores, tais como dificuldade de se 
equilibrar em movimento e de virar o torso. Quatro dos cinco alunos são ritualísticos. 
Quanto à visão e audição, não foram apresentadas dificuldades. Também foi 
destacado o gosto dos alunos por músicas sertanejas, gaúchas, gospel e de bandas 
da região. CONCLUSÕES: A partir da coleta de informações dos alunos, foi possível 
entender melhor sobre o comportamento e a identidade musical dos mesmos, 
podendo-se construir as propostas de intervenção de modo adequado às 
possibilidades motoras dos alunos e o repertório com músicas significativas e 
relacionadas à história de vida dos sujeitos.  
 
Palavras-Chave: Avaliação. Comportamento. Música. Pessoas com Deficiência. 
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INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS NA FUNÇÃO MOTORA NA PARALISIA 

CEREBRAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Anna Karoline Koster499  
Flavia Alessandra Pillati500 

Henrique José Kauwa de Oliveira501 
Jaqueline Sueli Horodéski502 

Maria Luiza Milani503 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A paralisia cerebral é uma lesão de uma ou mais partes do cérebro 
provocada muitas vezes pela falta de oxigenação das células cerebrais que causa 
deficiência física permanentes do desenvolvimento do movimento e da postura que 
são um distúrbio do neurodesenvolvimento resultante de uma lesão no cérebro em 
desenvolvimento, não progressiva, lesão de uma ou mais partes do cérebro 
provocando muitas vezes pela falta de oxigenação das células cerebrais que causa 
deficiência física permanentes do desenvolvimento do movimento e da postura, 
causando limitações de atividade que são atribuídos a distúrbios não progressivos 
que ocorreram no desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil (CAMPBELL, 2016). A 
paralisia cerebral (PC) é a forma mais comum de deficiência na infância, com taxas 
de prevalência entre 1,5 e 3,8 por 1000 nascimentos relatados em todo o mundo. No 
Brasil cada 1000 crianças que nascem 7 são crianças com Paralisia Cerebral e são 
incuráveis deixando sequelas que geram limitações nas atividades de vida diária 
necessitando de reabilitação contínua (ANDRADE, 2017). A prevalência dessas 
crianças com paralisia cerebral vem sendo relatada como um distúrbio de 
movimento mais comum na infância que pode variar o grau espasticidade 
aumentando a sensibilidade ao exercício, como a redução da força muscular e 
redução da aptidão cardiorrespiratória, resultando em dificuldades para realizar 
atividades como vestir-se, caminhar e subir escadas (RYAN et al., 2017). Paralisia 
cerebral apresenta limitações na atividade funcional causando prejuízo do controle 
motor principalmente nas atividades de vida diária contribuindo para a redução da 
qualidade de vida, distúrbios de sensação, percepção, cognição, comunicação e 
comportamento; epilepsia e problemas musculoesqueléticos provocado pela 
espasticidade (BECKER, 2016). MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão 
sistemática, realizada com artigos de livre acesso disponíveis em português, inglês e 
espanhol publicados no período de 2014 a 2021 nas seguintes bases eletrônicas: 
PubMed, PEDro e SciELO. RESULTADOS: Com base nas estratégias de busca e 
na seleção apresentada na sessão dos métodos foram selecionados 35 artigos para 
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leitura na íntegra, nas bases eletrônicas PubMed, Scielo e PEDro, dos quais 15 
computaram amostra final. CONCLUSÕES: As intervenções fisioterapêuticas na 
paralisia cerebral não dependem da técnica inteiramente, todas tem suas eficácias, 
mas sim da finalidade da proposta fisioterapêutica baseada no fortalecimento da 
mobilidade articular e na diminuição da espasticidade. Ainda ressaltamos que todas 
intervenções fisioterapêuticas integrativas que favoreçam a plasticidade cerebral têm 
maior eficácia pois as mesmas trabalham de forma global integrando a criança com 
paralisia cerebral a diversos estímulos sensórios motores. 

 

Palavras-Chave: Paralisia cerebral. Espasticidade. Função motora. Fisioterapia. 
Coordenação. Plasticidade neural. 
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RELAÇÃO DOS ÍNDICES DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO E SAÚDE COM 

OS CASOS DE COVID19 NOS MUNICÍPIOS CATARINENSES504 

 

Rafaela Witt Bendlin505 

Cleonice Witt506 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Alguns estudos em nível internacional investigaram o impacto da 
COVID19 em vários aspectos entre eles na educação (ONYEMA, 2020), na 
produção industrial (OLIMOV, 2020), no meio ambiente (RUPANI et al., 2020), na 
conservação da biodiversidade (CORLETT et al., 2020). No contexto nacional 
pesquisadores estudaram o impacto econômico no Estado de Minas Gerais 
(DOMINGUES et al., 2020), na mortalidade de idosos institucionalizados no Brasil 
(MACHADO et al., 2020), na educação (BARRETO; ROCHA, 2020) entre outros 
trabalhos. Desta forma identifica-se que vários estudos já pesquisaram e outros que 
ainda estão em curso, estão levando os impactos que a COVID19 causa em vários 
aspectos da sociedade. Porém, há também o outro lado da moeda, ou seja, 
pesquisar o impacto de fatores econômicos, sociais, de saúde, entre outros, causam 
na proliferação dos casos da COVID 19. Dentre os trabalhos internacionais Karaye; 
Horney (2020) descobriram que nos Estados Unidos da América (EUA) os condados 
com maior número de minorias étnicas e que a língua inglesa não é fluente e onde 
os cidadãos se encontravam em maior vulnerabilidade social houveram mais casos 
de COVID19; Figueroa et al. (2021) descobriram uma associação entre a população 
negra nos EUA e maior número de casos e mortes por COVID19; Karmakar; Lantz; 
Tipirneni (2021) identificaram que uma ampla gama de fatores de risco 
sociodemográficos, incluindo status socioeconômico, condição de minoria étnica, 
composição familiar e fatores ambientais, foram significativamente associados à 
incidência e mortalidade pela COVID19, entre outros estudos. Em nível nacional 
Procópio (2020) encontrou indícios que a expansão de casos da COVID19 nos 
municípios do Rio Grande do Sul, está relacionada à taxa de pobreza e nível de 
informalidade; Amorim (2020) concluiu que em Maceió a COVID19 acomete 
indivíduos com menor renda, principalmente os que são negros e pardos. Dessa 
maneira percebe-se que há evidências referente a associação de diversos fatores 
com os casos da COVID19 e no número de mortes por essa doença. OBJETIVO: 
verificar a possível relação dos índices de emprego e renda, educação e saúde com 
os casos de COVID19 nos municípios catarinenses. MATERIAIS E MÉTODOS: 
População: 291 municípios de Santa Catarina. Variáveis: Número de casos de 
COVID19; índice FIRJAN de emprego e renda; índice FIRJAN de educação e índice 
FIRJAN de saúde. Os dados foram analisados por meio de métodos da estatística 
descritiva e da correlação de Pearson com a utilização do software IBM SPSS®. 
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RESULTADOS: Foram encontradas relações significativas entre os casos de 
COVID19 e os índices de emprego e renda, educação e saúde. Sendo que a 
correlação mais forte foi entre os casos de COVID19 e índices de educação e 
saúde. CONCLUSÕES: A correlação encontrada entre os casos de COVID19 e os 
índices de emprego e renda, educação e saúde, corroboram os resultados 
encontrados por outros estudos, de que fatores socioeconômicos estão associados 
ao número de casos de contaminação por COVID19.  

 

Palavras-Chave: COVID19. Emprego e Renda. Educação. Saúde.  
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TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM MULHERES EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE 

CATARINENSE: UMA ANÁLISE PRELIMINAR507 

 

Stefany Peixer 508 

Taylor Fuck 509 

Erica Eloisa Paulitisky 510 

Jésica Beyersdorff 511 
Paola Malacoski Schimingoski512 

Fernanda Cornelsen da Rocha 513 
Fabiana Kalyne Ludka 514 

Jaquelini Conceição 515 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O termo “Transtorno Mental Comum” (TMC) tem sido utilizado para 
designar situações de saúde em que o indivíduo apresenta sintomas de depressão 
e/ou ansiedade em intensidade suficiente para interferir em suas atividades diárias, 
sem que necessariamente sejam preenchidos os critérios formais para esses 
diagnósticos segundo as classificações atuais. Segundo a Organização Mundial Da 
Saúde (OMS), uma em quatro pessoas desenvolverá transtorno mental durante a 
vida (WHO, 2001). Estudos apontam para uma maior prevalência de mulheres 
acometidas por TMC (Bergman et al., 2015) e uma correlação deste transtorno com 
questões sócio-econômicas. OBJETIVOS: Levantar a prevalência de TMC das 
mulheres atendidas nos Centro de Referências de Assistência Social (CRAS) dos 
municípios do Planalto Norte Catarinense. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de 
campo, com caráter exploratório. Aprovação do CEP/UnC sob número 
47659921.3.0000.0117. Ocorreu através de coleta e levantamento de dados, 
utilizando-se da aplicação do questionário socioeconômico e questionário SRQ-20 
(self-reporting questionnaire). Para a pesquisa foi utilizada uma amostra calculada 
em 108 mulheres para o município de Canoinhas, 72 para Três Barras, 28 para Bela 
Vista, 79 para Major Vieira e 24 para Papanduva. Todas as amostras foram 
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calculadas utilizando o pt.surveymonkey.com, com intervalo de confiança de 95% e 
o erro de 5%. Os resultados foram analisados preliminarmente através da tabulação 
de dados via planilha Excel. Deve-se levar em consideração que essa pesquisa foi 
realizada no ano de 2021, sendo influenciada pela pandemia da Covid-19. 
RESULTADOS: Os resultados obtidos demonstram uma alta incidência de TMC na 
região do Planalto Norte Catarinense, de modo que para Canoinhas constatou-se 
que 29% das mulheres pesquisadas apresentaram TMC, para Três Barras 51%, 
para Major Vieira 44%. Já para os municípios de Bela Vista e Papanduva a 
incidência foi de 25% para a TMC. A correlação entre a prevalência dos TMC e os 
achados sócio-econômicos ainda não foram estabelecidos para a população 
estudada. CONCLUSÕES: Dentre as cidades incluídas neste estudo, a análise 
preliminar dos dados aponta para a maior prevalência de TMC em Três Barras, 
seguida das cidades de Major Vieira, Canoinhas, Bela Vista do Toldo e Papanduva. 
Quanto aos fatores socioeconômicos até o presente momento não foi estabelecida 
nenhuma correlação para a população estudada.  
 

Palavras-chave: Transtornos mentais comuns. Vulnerabilidade social. Planalto 

Norte Catarinense. 
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CONSEQUÊNCIAS EMOCIONAIS DA CIRURGIA BARIÁTRICA EM PACIENTES 

QUE SOFREM DE COMPULSÃO ALIMENTAR 

 

Fernando Pilz516 

Jéssica Borges Caikoski517 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Este estudo visou identificar se há consequências emocionais em 
pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica e que apresentavam compulsão 
alimentar. Os resultados poderão ser úteis não só para a comunidade científica, na 
construção de novos saberes, mas também a nível social, devido às condições e 
riscos que envolvem a pós-cirurgia bariátrica, já que é um procedimento muito 
buscado e realizado na atualidade. OBJETIVOS: Indicar quais são as 
consequências emocionais da cirurgia bariátrica em pacientes que sofrem de 
compulsão alimentar; analisar os esquemas desenvolvidos pelos pacientes para 
esquivar-se desta compulsão; identificar possíveis problemas psicológicos 
desenvolvidos pela limitação da ingestão de comida; avaliar se as pessoas no pós-
operatório ainda apresentam compulsão alimentar. MATERIAIS E MÉTODOS: O 
estudo é voltado para as Ciências Humanas, escrito a partir de uma pesquisa de 
natureza básica exploratória. O acesso às pessoas se deu por conveniência, 
seguida da técnica Snowball (bola de neve). Os dados foram interpretados pela 
Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2006). A coleta de dados foi realizada 
com oito indivíduos e se deu através da realização de entrevistas via vídeos 
conferências, seguindo um roteiro composto por quinze perguntas abertas. Todos os 
participantes possuíam mais de dezoito anos, eram pacientes de pós-operatório da 
bariátrica e apresentavam compulsão alimentar antes do procedimento cirúrgico. 
RESULTADOS: Em relação às consequências emocionais na pós-cirurgia foi 
identificado o surgimento de irritabilidade, frustração, estresse e felicidade. Os 
esquemas desenvolvidos pelos pacientes foram o autocontrole sobre a alimentação 
e a manifestação da compulsão por compras. Quando investigado sobre os 
possíveis desenvolvimentos de problemas psicológicos, encontraram-se relatos do 
aparecimento de ansiedade e de dificuldades para reconhecimento da autoimagem 
corporal. Por fim, diante do questionamento da permanência da compulsão alimentar 
após a realização da cirurgia, parte dos indivíduos respondeu que ainda apresenta a 
compulsão e outros afirmaram ter ocorrido o seu desaparecimento. CONCLUSÕES: 
Após a cirurgia houve o surgimento de sentimentos negativos, o que pode estar 
relacionado a várias situações, como o reflexo da diminuição brusca de ingestão de 
alimentos, já que a alimentação, para alguns indivíduos, serve como uma forma de 
escape das emoções e tensões. Outras questões que envolvem estes sentimentos 
são os surgimentos, após o emagrecimento, de excessos de pele, flacidez e também 
do insucesso do alcance das idealizações de que a cirurgia traria a resolução de 
seus conflitos familiares, pessoais e conjugais. Apareceram ainda esquemas 
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mentais para driblar a compulsão alimentar com o objetivo de aliviar tensões 
emocionais. Houve o desenvolvimento de consequências emocionais, originadas 
com as mudanças radicais no cotidiano que a cirurgia exige, como restrições 
alimentares e alterações na rotina. Com relação ao desaparecimento da compulsão 
alimentar na vida dos indivíduos após a cirurgia bariátrica, concluiu-se que este não 
é certo, pois algumas pessoas não alcançam o controle sobre a compulsão, já que 
ela geralmente está associada a emoções. 
 

Palavras-Chave: Compulsão Alimentar. Cirurgia Bariátrica. Dificuldades 

Emocionais. 
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DINÂMICAS DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A REGIONAL DE PATO BRANCO - 

PR 

Daniel Regis Oliveira518 

Maria Luiza Milani519 

RESUMO 

A pesquisa disserta sobre a configuração da participação social no processo de 
formulação, deliberação, avaliação e monitoramento da politica pública de 
assistência social, vinculada ao exercício do controle social promovido pelos 
conselhos municipais desta politica pública. O território estudado é composto pelos 
15 municípios que integram a regional de Pato Branco, no estado do Paraná, sendo: 
Bom Sucesso Do Sul; Chopinzinho; Clevelândia; Coronel Domingos Soares; Coronel 
Vivida; Honório Serpa; Itapejara do Oeste; Mangueirinha; Mariópolis; Palmas; Pato 
Branco; São João; Saudade do Iguaçu; Sulina; e Vitorino. A realização do estudo é 
justificada tendo em vista que os conselhos municipais de politicas públicas 
legalmente se configuram como um dos espaços de participação social. É também 
por intermédio deles que deve ser fomentada a presença da sociedade como 
protagonista na formatação de politicas públicas e efetivação de direitos. Os 
conselhos, nos moldes definidos pela Constituição Federal brasileira de 1988. São 
espaços públicos com atribuição legal na definição de suas prioridades, seus 
conteúdos e recursos orçamentários, e dos segmentos sociais a serem atendidos e 
na avaliação dos resultados das intervenções das políticas públicas ((RAICHELIS, 
2006). Embora seja uma das conquistas promovidas pela concretização do Estado 
Democrático de Direito por intermédio da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, e posteriormente, em 1993, com a aprovação da Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS), em que se define os Conselhos de Assistência Social 
como instâncias legitimamente constituídas, denota-se que ainda apresentam 
fragilidades no que concerne a efetiva participação social nestes espaços, podendo 
provocar prejuízos no avanço e materialização da politica pública. O objetivo do 
estudo então é o de estudar o processo de participação social na efetivação deste 
processo no contexto dos conselhos municipais de assistência social no recorte 
territorial de Pato Branco. A pesquisa se encontra em fase do diagnóstico e terá 
caráter exploratório de abordagem qualitativa. Utiliza-se material bibliográfico e 
documental e em 2022 ocorrerá uma pesquisa de campo, com aplicação de 
questionários nos 15 Conselhos Municipais de Assistência Social e também 
aplicados aos gestores da pasta da politica de assistência social, na região 
estudada, com perguntas objetivas e de caráter aberto, com a finalidade de 
apresentar um retrato dos conselhos e identificar as fragilidades inerentes ao 
processo de efetivação da participação social nestes espaços. A partir desta análise, 
será possível dimensionar em quais circunstâncias a participação social se 
apresentam nestes espaços de formulação e concretização de politicas públicas 
 

Palavras-Chave: Participação Social. Conselhos Municipais de Assistência Social. 
Politicas Públicas.  
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RISCOS E MALEFÍCIOS DOS AGENTES TERATOGÊNICOS NA GESTAÇÃO 

 

Ana Julia Stall520 
Ana Paula Valtrin de Almeida521 

Érica Pancheniak522 
Mariane Aparecida Semke523 

Maristela Povaluk524 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A embriologia ocupa-se com a origem e o desenvolvimento de um 
ser humano a partir do zigoto até o nascimento de uma criança. Havendo uma busca 
incessante em reconhecer as nossas origens no desejo de melhorar a qualidade de 
vida humana. (TORALLES, et. al 2009, p.105).  Agente teratogênico é definido como 
o agente físico, químico, biológico ou estado de deficiência que, durante a vida 
embrionária, leva a alteração na estrutura ou função do concepto. Informações sobre 
a conduta a ser tomada no caso de exposições a teratogênicos durante a gestação 
são imprescindíveis. Foi a partir do estudo de Lemoine et al., em 1968, descrevendo 
um quadro de dismorfias faciais e de distúrbios psicomotores, em 25 filhos de 
mulheres alcoólatras, que se iniciou a pesquisa do álcool como um agente 
teratogênico. Em 1973, Jones e Smith descreveram alterações na morfogênese e 
disfunção do sistema nervoso central em oito crianças, cujas mães eram alcoólatras 
crônicas, sendo introduzido, a partir deste estudo, o termo Síndrome do Álcool Fetal 
(SAF), para definir este conjunto de características associadas ao alcoolismo 
materno, caracterizado por malformações (cardíacas, esqueléticas, renais, oculares), 
dismorfias principalmente faciais, retardo de crescimento, retardo da maturação 
psicomotora e desenvolvimento intelectual diminuído. O etanol é reconhecidamente 
o teratógeno mais utilizado em nível mundial, sendo capaz de causar abortamentos, 
aumentar a taxa de natimortalidade e de disfunções no sistema nervoso central. A 
exposição pré-natal ao álcool é responsável pelo maior número de defeitos 
congênitos que poderiam ser evitados na gestação. (MANUAL DE 
TERATOGÊNESE EM HUMANOS, 2011, p.383). OBJETIVOS: Verificar os riscos e 
malefícios que o consumo do álcool, fumo, e outros agentes teratogênicos podem 
ocasionar ao embrião durante a gestação. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta pesquisa 
caracterizou-se como pesquisa bibliográfica em artigos científicos e obras 
relacionadas à temática. RESULTADOS: Verificou-se que a exposição pré-natal ao 
álcool e seu consumo durante a gestação representa um número significativo de 
defeitos congênitos ao embrião, e seus efeitos ocasionam anormalidades 
permanentes, que irão manifestar-se a longo prazo.  CONCLUSÕES: Conclui-se, 
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diante dos fatos apresentados, que tais substâncias como álcool, drogas, fumo e 
outros, estão entre os teratógenos mais utilizados em nível mundial, e são capazes 
de provocar alterações no processo gestacional, que podem ser fatais. Torna-se 
necessária a conscientização sobre a importância da abstinência durante a gestação 
e puerpério, e esclarecimento das possíveis adversidades resultantes do uso desses 
produtos. É fundamental ser mencionado o papel de prevenção e promoção, através 
de campanhas educativas e da ampliação do acesso aos serviços de pré-natal de 
qualidade.  
 

Palavras-Chave: Síndrome alcoólica fetal. Embriologia. Gestação. Pré-natal. 
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TERATOGÊNESE 

 

Any Elise Peters525 

Isabelle de Oliveira Gomes526 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: “Um agente teratogênico pode ser definido como qualquer 
substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente 
durante a vida embrionária ou fetal, produz uma alteração na estrutura ou na função 
da descendência” (Manual de teratogênese em humanos; FEBRASGO, 2011, p. 18) 
OBJETIVOS: Apresentar os riscos que as substâncias para emagrecimento e de 
uso tópico trazem para a fase gestacional. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa 
bibliográfica por meio de artigos (Manual de teratogênese em humanos 
FEBRASGO) e busca online sobre o tema, feito também a citação de um caso 
relacionado a temática. RESULTADOS: Existem casos de malformação, deficiência 
e outros danos que afetam o bebê com o uso destas substâncias durante a 
gravidez. Ainda são poucas as pesquisas realizadas nesse ramo, mas os resultados 
já evidenciam que o uso dos medicamentos, principalmente de fórmulas para 
emagrecimento, não devem ser usados enquanto grávida. CONCLUSÕES:  São 
muitos os fármacos usados para emagrecimento atualmente, trouxemos para a 
pesquisa alguns exemplos com maior destaque em suas vendas (Anfepramona, 
Sibutramina e Orlistate). A gestante não deve de forma alguma tentar perder peso, a 
tendência é ganhar peso ou então manter o peso do início da gravidez (para 
mulheres em situação de obesidade), o obstetra deve orientar em cada caso. 
Gestantes que fizerem uso das medicações citadas anteriormente colocam em risco 
a vida do feto, principalmente nos primeiros meses de gestação, a Anfepramona, 
Sibutramina e o Orlistate trazem malformações cardíacas, exencefalia, defeitos de 
redução de membros, o uso excessivo pode ser fatal para o bebê e prejudicial a 
mãe, portanto estes medicamentos devem ser evitados na gravidez. A gravidez é 
um período de profundas modificações endócrinas, imunológicas e metabólicas que 
provocam na pele. Os cremes e hidratantes que contém glicerina, lactato de amônia, 
aloe vera, dexpantenol, óleo de semente de uva e óleo de amêndoas, podem ser 
usados sem preocupação. Porém aqueles que possuem ureia, não devem ser 
usados. No tratamento para acne com cremes, sabonetes, loções que possuam 
ácido retinóico e seus derivados, como o ácido salicílico, na formulação não devem 
ser usados no período gestacional. Até o presente momento, não há relação entre o 
uso tópico de cosméticos ou medicações e a ocorrência de malformações 
congênitas, mesmo quando estas substâncias se mostram comprovadamente 
teratogênicas se administradas por via sistêmica. A segurança se dá pela baixa 
absorção que o uso tópico acarreta, mas se usado por tempo muito prolongado, em 
áreas extensas do corpo a pele pode não integrar, e isso pode ocasionar o aumento 
da absorção e isso consequentemente pode ter o risco de complicações. Deve 
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sempre usar a menor dose eficaz da medicação e pelo menor tempo possível, para 
assim evitar qualquer risco para qualquer pessoa ou gestante.  
 

Palavras-Chave: Malformações. Gravidez. Medicações. Substâncias 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA IOT DE MONITORAMENTO DE 

TEMPERATURA E ABERTURA DA PORTA DE UMA CÂMARA FRIA DE CARNES 

 

Felipe Kühl Ramos527 

Luís Eduardo Palomino Bolivar528 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Na atualidade, a carne e seus produtos derivados são uma das 
maiores causas de toxinfecção alimentar, alguns dos motivos dessas contaminações 
estão relacionados pelas operações de abate, armazenamento e distribuição. Para 
manter a qualidade e garantia dos produtos cárneos, é muito importante manter a 
temperatura da câmara fria na sua faixa ideal. O Art. 219 da Portaria N°. 914, de 12 
de setembro de 2014 do Ministério da Agricultura cita que a temperatura máxima 
para o armazenamento dos produtos cárneos é de 7 °C. Porém, alguns fatores são 
determinantes para o aumento da temperatura, sendo que um deles é a porta da 
câmara fria. Quando ocorre a abertura desta é inevitável a mudança de ar, 
consequência da diferença de massas específicas do fluido a temperaturas 
diferentes. OBJETIVOS: Desenvolver um sistema IoT de monitoramento de 
temperatura e abertura das portas para uma câmara fria de carnes com 
armazenamento de dados em servidor local e remoto no Laboratório de 
Desenvolvimento Tecnológico de Aquisição de Dados e Eficiência Energética 
(LDTSADEE), utilizando um Dashboard com geração de relatórios. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Desenvolveu-se um sistema IoT utilizando o software LabView em 
conjunto com o microcontrolador Arduino, onde este por meio da programação 
desenvolvida e com os sensores de temperatura e os sensores infravermelho, 
realiza a leitura dos dados obtido, o qual é possível identificar a abertura da porta e a 
temperatura da Câmara Fria. Os dados coletados são armazenados em um banco 
de dados remoto, para a realização deste banco utilizou o Mysql, juntamente com a 
programação desenvolvida no LabView que torna possível a “comunicação” entre 
eles. RESULTADOS: Os resultados são oriundos dos relatórios obtidos através dos 
sensores e armazenados no banco de dados, que se torna capaz de analisar o 
tempo que a porta da câmara fria fica aberta e o impacto que ocorre na temperatura 
da câmara. Até o momento a abertura da porta não tem um impacto significante na 
temperatura. CONCLUSÕES: O sistema desenvolvido detecta o momento que é 
realizada a abertura, fechamento das portas e coleta a temperatura na troca de 
estado destas. Sendo possível analisar e concluir que a temperatura segue a norma 
e se mantém ideal para o armazenamento cárneo.  

 

Palavras-Chave: Software. Internet das coisas. Temperatura. Sensores 
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ESTUDO OBSERVACIONAL SOBRE O USO DE CAPACETE ENTRE CICLISTAS  

 

Alexandre Gelchaki Neto 529 
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Marilucia Kozak do Amaral Raimundo 533 
Eduarda Lehmann Bannach 534 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A bicicleta é uma opção de meio de transporte sustentável e 
econômica, além de ser uma forma de realizar exercícios físicos. Este meio de 
transporte tem sido uma opção adotada durante a pandemia de Covid-19, pois evita 
o contato próximo com outras pessoas, prevenindo a contaminação com o vírus. 
Apesar da grande relevância da bicicleta para mobilidade, os ciclistas são um dos 
grupos mais vulneráveis no trânsito e, no Brasil, as mortes no trânsito são 
consideradas um problema de saúde pública, por conta de seus altos índices em 
relação à população. Mesmo não tendo seu uso obrigatório por lei no país, o 
capacete é o principal equipamento de proteção do ciclista. Este previne lesões de 
cabeça, podendo evitar lesões graves e, inclusive, a morte, em caso de acidentes de 
trânsito. OBJETIVO: Verificar os índices de uso de capacete entre os ciclistas de 
Porto União (Santa Catarina) e União da Vitória (Paraná). MATERIAIS E 
MÉTODOS: Para a coleta de dados, o método de observação direta (naturalística) 
foi adotado. A amostra de participantes da pesquisa foi de 943 ciclistas, sendo 
64,2% do sexo masculino. Estes foram selecionados por passarem de bicicleta por 
um dos quatro pontos preestabelecidos, os quais foram escolhidos com base no alto 
fluxo de bicicletas. Os dados foram coletados por cinco observadores, autores da 
presente pesquisa, entre às 18 e 19 horas do dia 23 de agosto de 2021. Para isso, 
foi utilizada uma planilha de anotações elaborada pelos autores, prancheta, caneta e 
relógio. Para análise de dados, foi utilizada a análise de frequência, com o auxílio do 
software Statistical Package for the Social Sciences. RESULTADOS: A grande 
maioria dos ciclistas observados (95,5%) não estavam utilizando capacete. Ao 
realizar análises apenas com os usuários de bicicleta elétrica, foi observado que 
92,1% não utilizavam capacete e, ao analisar apenas dados de pessoas que 
estavam com roupas esportivas, foi verificado que 75,3% não utilizavam o 
equipamento. Além disso, nenhuma das pessoas que estava sendo carregada por 
outra pessoa na bicicleta (n = 19) estava utilizando capacete. CONCLUSÕES: O 
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objetivo do trabalho foi alcançado pois os índices de uso de capacete foram 
verificados, de acordo com o método apresentado. Os resultados mostram que, 
apesar da importância do capacete, a maioria dos ciclistas de Porto União e União 
da Vitória não estavam utilizando-o. O Conselho Federal de Psicologia atribui ao 
psicólogo, entre outras, a função de desenvolver projetos de educação para o 
trânsito. É importante que intervenções sejam baseadas em pesquisas, assim, o 
resultado do presente estudo pode servir de base para elaboração de projetos mais 
assertivas no sentido de aumentar os índices de uso de capacete em ciclistas destes 
municípios.  
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E DA EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA DE ÁLCOOL EM 

GEL COMERCIALIZADOS EM FARMÁCIAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-

19 

 

Samanta Komarchewski Rodrigues535 
Laís Aline Grossel536 

Mário Fritsch537 

Antonio Carlos Mattar Munhoz538 

 

RESUMO 

O uso do álcool gel em procedimento de antissepsia das mãos e desinfecção de 
superfícies representa uma prática frequente nas instituições de saúde. Com a 
pandemia Covid-19, tornou-se hábito da população o uso do mesmo. O objetivo do 
trabalho foi analisar características físico-químicas bem como a eficácia 
microbiológica de diferentes marcas de álcool em gel comercializados em farmácias 
no período da pandemia de Covid-19. As análises físico-químicas compreenderam o 
teor alcoólico, cor, aspecto, valor de pH e resistência à centrifugação, e para a 
análise da eficácia microbiológica realizou-se um teste de desinfecção de bancada 
frente a bactérias Gram-negativas com cepa padrão de Salmonella typhimurium 
(ATT 14028). As amostras estudadas se encontram dentro dos padrões esperados 
para os aspectos físico-químicos bem como apresentaram eficiência na eliminação 
de bactérias em superfície contaminada. 
 

Palavras-Chave: Álcool em gel. Eficácia microbiológica. Análise físico-química. 
Controle de qualidade. 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DESINFETANTES MULTIAÇÃO X PERÓXIDO 

DE HIDROGÊNIO FRENTE A INOCULAÇÃO DE Pseudomonas aeruginosa EM 

LENTES GELATINOSAS HISI 
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Luis Filipe Mathias542 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente o uso de lentes hidrogéis siliconadas vem sendo 
difundidas no mundo inteiro, bem como encontrou Morgan et al, (2019) em sua 
pesquisa, na qual as lentes HISI corresponderam a 47% das prescrições no ano de 
2018. Além, existe uma certa carência de conhecimento de tais soluções de 
assepsia por partes dos usuários, já que Lui et al, (2010) descreve que dos 
indivíduos avaliados na pesquisa, ainda 18% utilizavam soro fisiológico e 4% 
usavam agua da torneira como meio de assepsia de suas lentes. Por isso a 
importância de conhecer as soluções, a fim de evitar problemas como a ceratite 
infecciosa por Pseudomonas aeruginosa, bactéria resistente a diversos meios de 
desinfecção. OBJETIVOS: Avaliar a efetividade dos desinfetantes multi-ação vs 
peróxido de hidrogênio em lentes de contato hidrogéis siliconadas inoculadas com 
Pseudomonas aeruginosa., identificar as soluções de desinfecção mais eficazes 
contra esta bactéria, comparar a ação desinfetante dos multiação vs peróxido de 
hidrogênio e determinar a importância de usar desinfetantes corretos para a 
finalidade desejada. METODOLOGIA: análise quanti-qualitativa de quatro soluções 
utilizados para desinfecção e assepsia de lentes de contato hidrogel siliconadas: 
Opti-free Puremoist, com agente microbicida Polyquad e Aldox, o ReNu Fresh e Bio-
Soak, Dymed e  Clear care Plus com peroxido de hidrogênio, a pesquisa foi 
realizada no laboratório de microbiologia da Universidade do Contestado, através de 
meios de cultura in print de 28 lentes contaminadas com Pseudomonas aeruginosa, 
sendo 4 lentes para controle positivo e as demais, 6 lentes para cada solução, 
avaliada em 3 etapas de limpeza: após o primeiro enxague com fricção, após o 
tempo mínimo esperado pelo fabricante e após o último enxágue, sendo este último 
finalizando a assepsia correta das lentes de contato, usando o método estatístico o  
T-Dunnett, com significância estatística p< 0,05. RESULTADOS: as soluções Bio 
Soak e ReNu Fresh obtiveram crescimento bacteriano de 24 e 11 unidades 
formadoras de colônias (UFC) respectivamente, demonstrando pouca eficiência no 
controle da Pseudomonas aeruginosa, e houve uma maior efetividade das soluções, 
Clear Care Plus e Opti-free Puremoist, com êxito de 100% após a última etapa de 
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desinfecção, e comparando o Clear Care com as outras soluções, o mesmo obteve 
uma significância de p= 0,995 com Opti-free Puremoist e um p=0,041 para o Bio 
Soak e p=0,044 para o ReNu Fresh, elucidando que houve uma significância 
estatística do peróxido de hidrogênio comparado ao ReNu e Bio Soak, porém sem 
esta significância quando comparado com Opti-free Puremoist, sendo estes então 
similares em sua eficiência contra a Pseudomonas aeruginosa. CONCLUSÃO: o 
peróxido de hidrogênio foi tão eficaz quanto o Opti-free Puremoist contra a esta 
bactéria. O Bio Soak e o ReNu, apresentaram baixa eficiência de controle da 
Pseudomonas aeruginosa. Portanto foi possível determinar a eficiência das soluções 
multiação vs o peróxido de hidrogênio frente a inoculação de Pseudomonas 
aeruginosa em lentes HISI, salientando a importância de utilizar as soluções 
adequadas, e além, mais pesquisas na área com outros microrganismos são 
necessários a fim de verificar se estas soluções ainda apresentariam o mesmo nível 
de eficiência ou não.  
 

Palavras-Chave: Lentes Hidrogel de Silicone. Peróxido de hidrogênio. 

Pseudomonas aeruginosa. Solução multipropósito.  
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ESTRATÉGIAS DE COPING EXPERIENCIADAS POR PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Akatlie Aparecida Haubricht543 
Nataly Kelczeski544 

Pamela Rocha545 
Pollyana W M Pawlowytsch546 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Nestes últimos anos (2020-2021) o mundo vem presenciando um 
cenário que trouxe experiências, sentimentos muito intensos e enquanto condição 
humana somos impulsionados a desenvolver estratégias para lidar com estas 
situações. Muitos profissionais de um hospital geral estão presenciando esta 
experiência através dos próprios sentimentos e dos sentimentos alheios que acabam 
por absorver em sua rotina diária de trabalho. Com isso, observa-se a subjetividade 
humana no que diz respeito ao enfrentamento de determinadas situações que 
possam ser estressantes, e que se manifesta de maneira diferente para cada 
pessoa, sendo nomeado pela ciência psicológica como estratégia de Coping. Diante 
do exposto, pode-se identificar a importância do Coping na relação entre indivíduo e 
o ambiente em que está inserido pois este é essencial para que o indivíduo seja 
capaz de lidar com estas determinadas situações em todas as esferas de sua vida e 
de forma mais intensa neste momento dentro do ambiente de trabalho. OBJETIVO: 
Identificar por meio da Escala de Coping desenvolvida por Lazarus e Folkman, quais 
estratégias de enfrentamento os profissionais da saúde utilizaram durante este 
período de pandemia. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa básica, 
quantitativa, descritiva e de campo. Realizada com profissionais de saúde que 
atuam em um Hospital Geral do Planalto Norte Catarinense. A pesquisa foi aprovada 
mediante parecer consubstanciado nº 4631809. Fizeram parte da amostra 105 
profissionais dentre estes médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares 
de enfermagem, fisioterapeutas e psicólogos, sendo que 88% aceitaram participar 
da pesquisa e 12 % não aceitam participar da mesma. Dos que aceitam realizar o 
estudo, estes responderam a escala de coping com as questões fechadas 
relacionadas ao tema. RESULTADOS: Dentre as alternativas apresentadas aos 
profissionais obtivemos como resultado que ao se considerar o grupo geral 
identificou-se que a estratégia mais desenvolvida pelo grupo foi a estratégia de fuga 
e esquiva seguida pela estratégia de reavaliação positiva. Este resultado aparece 
para 50,56% dos participantes. Já a estratégia que aparece em menor 
desenvolvimento do grupo estudado foi a estratégia de aceitação de 
responsabilidades em 1,12% dos participantes. CONCLUSÕES: De acordo com os 
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resultados observou-se uma maior predominância no fator fuga e esquiva em 
relação aos demais fatores estes achados podem ser explicados por estarmos 
tratando de uma estratégia de enfrentamento a um tipo de estresse que também 
provoca o adoecimento físico, fator que explicaria o porquê dos profissionais 
envolvidos sinalizam que o fugir ou evitar a situação de estresse poderia ser a maior 
saída.  
 

Palavras-Chave: Covid 19. Profissionais da saúde. Estratégias de Coping. Saúde 

mental. 
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SENTIMENTOS VIVENCIADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM 

HOSPITAL GERAL DURANTE A PANDEMIA 

 
Akatlie Aparecida Haubricht547 

Nataly Kelczeski548 
Pamela Rocha549 

Pollyana W M Pawlowytsch550 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Com o aparecimento da pandemia da COVID 19 este cenário 
incomum fez com que profissionais de linha de frente de um hospital geral 
experimentasse diversos sentimentos diante de sua assistência às vítimas do 
coronavírus, ocorrendo o risco de se infectar e transmitir a seus familiares sendo que 
estes acabaram se afastamento de suas famílias durante sua exposição ao risco, 
levando a estes profissionais experiências como, frustração, medo, empatia, 
esperança, dentre outras opções aplicadas por meio de um questionário sobre 
sentimentos positivos e negativos durante este período de pandemia. OBJETIVO: 
Identificar os sentimentos vivenciados pelos profissionais da linha de frente que 
encararão a COVID 19 nos cuidados a indivíduos infectados. MATERIAL E 
MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa de natureza básica, quanto aos objetivos 
mostrou-se descritiva e quanto a abordagem mostrou-se quantitativa. Para a coleta 
de dados foi utilizado um roteiro com perguntas fechadas que buscou responder o 
objetivo proposto. Este roteiro foi composto por 5 perguntas e teve sua aplicação 
através do google formulário. A pesquisa foi aprovada mediante parecer 
consubstanciado nº 4631809. Fizeram parte da amostra 105 profissionais dentre 
estes médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, 
fisioterapeutas e psicólogos, sendo que 88% aceitaram participar da pesquisa e 12 
% não aceitam participar da mesma. Dos que aceitam realizar o estudo estes 
responderam a um questionário semiestruturado com questões fechadas 
relacionadas ao tema. RESULTADOS: Por meio do questionário aplicado a estes 
profissionais foram contabilizados na questão quais sentimentos positivos se fez 
presente durante a pandemia no seu processo de trabalho, 10,11% relataram 
angustia, 15,73% medo, 33,70% relataram confiança, 42,69% apresentaram 
compaixão, 64,04% responderam empatia, 39,32% tiveram esperança e 1,12% 
tiveram insegurança, enquanto aos sentimentos negativos tivemos como resultado 
33,70% angustia, 37,07% tiveram tristeza, 49,43% sentiram medo, 46,06% 
apresentaram frustração, 7,86% responderam desesperança, 31,46% relataram 
ansiedade, 1,12% insegurança e 1,12% responderam nenhuma das alternativas. 
CONCLUSÕES: Através dos resultados obtidos concluiu-se que durante este 
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período de pandemia os profissionais de um hospital geral apresentaram 
sentimentos tanto negativo quanto positivos tendo como predominância sentimentos 
de medo e frustração, já, nos sentimentos positivos observou-se que mesmo com 
esta experiencia negativa os profissionais tiveram a empatia diante sua assistência 
as vítimas da COVID 19. Desta forma foi possível concluir que além da sobre carga 
vivenciada pelos profissionais de saúde, os mesmos também estiveram expostos a 
sentimentos desencadeados pela pandemia.  

 

Palavras-Chave: Covid 19. Profissionais da saúde. Equilíbrio emocional. 
Sentimentos dos profissionais de saúde 
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SINTOMAS FISICOS E PSICOLOGICOS DESENCADEADO PELO STRESS EM 

PROFISSIONAIS DE SAUDE DE HOSPITAL GERAL DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19  

 

Akatlie Aparecida Haubricht551 
Nataly Kelczeski552 

Pamela Rocha553 
Pollyana W M Pawlowytsch554 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A pandemia da COVID 19 trouxe para muitos profissionais em seu 
período e ambiente de trabalho dificuldades envolvendo stress, exaustão, 
sobrecarga física e psicológica e diante deste período de pandemia vivenciados por 
estes profissionais da linha de frente fez com que os mesmos experimentassem no 
decorrer de seu trabalho sintomas psíquicos e físicos. Com o agravamento dos 
casos de coronavírus consequentemente levou ao aumento de relatos de 
profissionais sobre seus sintomas diante desta intensificação, estes não podem se 
afastar do trabalho uma vez que a sociedade conta com seus cuidados na melhora 
da saúde das vítimas afetadas pelo novo coronavírus. OBJETIVO: Avaliar os 
sintomas físicos e psicológicos apresentadas por profissionais de um hospital geral 
que enfrentaram a COVID 19 na linha de frente em contato direto com indivíduos 
vítimas do novo coronavírus. MATERIAL E MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa 
de natureza básica, quanto aos objetivos mostrou-se descritiva e quanto a 
abordagem mostrou-se quantitativa. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro 
com perguntas fechadas que buscou responder o objetivo proposto. Este roteiro foi 
composto por 5 perguntas e teve sua aplicação através do google formulário. A 
pesquisa foi aprovada mediante parecer consubstanciado nº 4631809. Foram 
convidados para participar 105 profissionais dentre estes médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas e psicólogos, 
sendo que 88% aceitaram participar da pesquisa e 12 % não aceitam participar da 
mesma. RESULTADOS: Considerando as percepções que os participantes do 
estudo tiveram sobre sintomas físicos desencadeados durante este período de 
pandemia identificou-se que 41,57% dos profissionais relataram dores de cabeça, 
15,73% relataram imunidade baixa, 42,69% apresentaram tensão muscular, 42,69% 
tiveram insônia, 52,80% dos participantes responderam ansiedade/nervosismo, 
20,22 responderam dificuldade em se concentrar, 34,83% tiveram alteração de 
humor, 34,83% relataram irritabilidade. Todos estes sintomas descritos não cabiam 
no diagnóstico de Covid, sendo então considerados como queixas alheias ao 
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protocolo de covid. CONCLUSÕES: Com as estatísticas contabilizadas observou-se 
que a maior queixa relatada pelos profissionais de linha de frente da pandemia da 
COVID 19 em relação aos sintomas que apresentaram diante a assistência às 
vítimas foi identificada uma predominância nos sintomas psicológicos quando uma 
proporção com 53,9% dos participantes relatou ansiedade e nervosismo e com 
43,8% relataram tensão muscular e insônia. Com isto podemos concluir que os 
profissionais da saúde que trabalham num hospital geral diante os sentimentos 
apresentados desenvolveram uma sobrecarga de preocupação por estarem exposto 
ao risco de contaminação. 

 

Palavras-Chave: Covid 19. Profissionais da saúde. Equilíbrio emocional. Sintomas 
físicos e psíquicos. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO PARA HIDRATAÇÃO DE 

PLANTAS BASEADO EM IoT, ULIZANDO ARDUÍNO, ESP8266-01 E SQL 

MaridaDB 

 

Tiago William Pereira da Silva555 
Luís Eduardo Palomino Bolivar556 

Vladimir Chermach557 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Cada região do brasil possui um clima diferente, uns lugares mais 
quentes e secos, outros lugares mais frios e úmidos e essa umidade relativa do ar 
influencia e muito na irrigação, porque em lugares mais úmidos a água demora mais 
para evaporar, em regiões mais quentes a água evapora muito rápido e com isso a 
frequência da irrigação deve ser maior. O ar num solo solto está mais presente e 
como as raízes das plantas respiram, elas precisam do oxigênio do solo e num solo 
encharcado a planta não consegue absorver esse oxigênio, então o cuidado deve 
ser tanto com o excesso, quanto com a falta de água. OBJETIVOS: Criar um 
software que colete dados de três plantas de diferentes espécies considerando as 
necessidades biológicas de umidade e temperatura destas. Monitorar em tempo real 
o estado das variáveis humidade da terra, humidade relativa do ar, temperatura do 
ar e quantidade de água consumida. Assim como os estados dos acionamentos 
registrados numa base de dados. Implementar uma base de dados, e sensores que 
permitam o acesso remoto, para geração de relatórios para os usuários via página 
web de forma automática, utilizando SQL MariaDB para gerenciamento da base de 
dados. MATERIAIS E MÉTODOS: Será utilizado Arduino, microprocessador ESP 
8266-01, sensores de umidade do solo, sensor de temperatura, medidor de vazão, 
três válvulas solenoides, assim como mangueiras de água, condutores elétricos, 
reles. Para desenvolvimento da plataforma de resultados foi utilizado tecnologias 
disponíveis em servidor na nuvem, possibilitando o acesso de qualquer pessoa com 
o endereço. RESULTADOS: Foram realizados os testes num período de 20 dias, 
onde os sensores de umidade do solo HD38 apresentaram nenhuma corrosão por 
estarem em contato direto com o meio úmido, porém uma precisão pouco eficaz, 
onde ao testar no mesmo local, os três apresentaram valores diferentes mesmo 
estando com as mesmas configurações. O sensor DHT22 apresentou variações na 
umidade relativa do ar e na temperatura, considerando que essas variações são 
baixas por estar em local interno de um apartamento. O sensor de vasão YF201 
também apresentou valores pouco satisfatórios, pois ao aumentar ou diminuir a 
vazão da água, o sensor apresentava valores iguais. A conexão entre o ESP8266-01 
e a base de dados MariaDB, é feita duas vezes a cada 3 horas, onde de acordo com 
a configuração definida no arduíno, a primeira conexão envia valores atuais dos 
sensores, caso a umidade do solo esteja abaixo do set point, manda acionar a 
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solenoide para irrigar a planta, e a segunda conexão é após a irrigação, para 
informar que a planta está hidratada, levando alguns segundos entre as duas 
conexões. CONCLUSÕES: A partir dos dados obtidos durante o período de testes e 
análise dos resultados, pode se concluir que a implementação do sistema se tornou 
eficaz, onde ao atingir o set point pré-definido em <=50 %, aciona a bobina do 
solenoide, permitindo assim a passagem da água até a planta, garantindo que ficará 
hidratada. 

 

Palavras-Chave: Hidratação de Plantas Controle Automático Internet das Coisas. 
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PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM HOSPITAL GERAL DURANTE 

A PANDEMIA DA COVID-19  

 

Akatlie Aparecida Haubricht558 
Nataly Kelczeski559 

Pamela Rocha560 
Pollyana W M Pawlowytsch561 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Covid -19 tambem conhecida popularmente como Coronavírus 
vem desestabilizando o sistema saúde pública e privada desde o início de 2020, 
quando a doença chegou ao Brasil. Desde então os profissionais de saúde vem 
enfrentando inúmeras dificuldades relacionadas a sobrecarga de trabalho, 
insegurança e stress físico e psicológico. Trabalhar na linha de frente se torna uma 
tarefa exaustiva desencadeando um equilíbrio emocional muitas vezes instável.  
OBJETIVO: Avaliar o perfil dos profissionais de um hospital geral durante o período 
de pandemia. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa básica, 
quantitativa, descritiva e de campo. Realizada com profissionais de saúde que 
atuam em um Hospital Geral do Planalto Norte Catarinense. A pesquisa foi aprovada 
mediante parecer consubstanciado nº 4631809. Fizeram parte da amostra 105 
profissionais dentre estes médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares 
de enfermagem, fisioterapeutas e psicólogos, sendo que 88% aceitaram participar 
da pesquisa e 12 % não aceitam participar da mesma. Dos que aceitam realizar o 
estudo, estes responderam a escala de coping com as questões fechadas 
relacionadas ao tema. RESULTADOS: Dos trabalhadores cerca de 55% dos 
profissionais responderam que trabalham na linha de frente desde o início da 
pandemia, e outros 45% não, ou seja, entraram trabalhar na instituição após o 
surgimento da pandemia. Ao serem questionados sobre se já haviam sido infectados 
28% responderam que sim e 51% que não, obtivemos como resposta talvez em 21% 
dos profissionais, o que se entende que estes eram assintomáticos e não realizaram 
nenhum teste para covid-19 durante este período por não entenderem ser 
necessário. Ao serem questionados sobre a sua autoavaliação em relação ao 
equilíbrio emocional 54% relataram que se avaliam equilibrados emocionalmente e 
46% que não se sentem totalmente equilibrados. CONCLUSÕES: Conclui-se que ao 
avaliar o perfil destes profissionais existe uma predominância que relatou estar 
trabalhando na linha de frende desde o início da pandemia, mas com a efetividade 
na utilização dos equipamentos de proteção individual EPI´s e a vacinação vigente, 
maior parte relatou não ter se contaminado com a doença. Em relação ao equilíbrio 
emocional quando muitos destes profissionais descrevem se sentir equilibrados 
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emocionalmente no momento da pesquisa, podemos considerar que este sentimento 
pode estar sendo desencadeado pelo desempenho que a sociedade vem 
apresentando na pandemia atualmente pois o cenário pandêmico vem se 
modificando gradativamente. Já os profissionais que não se sentem totalmente 
equilibrados, podemos acreditar que possam estar ainda se recuperando de toda 
esta experiência incomum vivenciada.  

 

Palavras-Chave: Covid 19. Profissionais da saúde. Equilíbrio emocional. Perfil dos 
profissionais. 
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MONITORIA VOLUNTÁRIA NO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO DISCENTE 

 

Micheli Wojciechowski562 

Erick Douglas Weber da Maia563 

 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A monitoria acadêmica consiste na participação de um discente nas 
etapas de planejamento, execução e avaliação das aulas ministradas em uma 
disciplina teórica e/ou prática, auxiliando tanto alunos, quanto professor na dinâmica 
do processo metodológico empreendido nas aulas visando o processo de ensino 
aprendizagem dos discentes da disciplina. OBJETIVOS: Relatar a experiência de 
participar como monitora em uma disciplina da graduação em Enfermagem. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência, realizado a partir da vivência discente na monitoria da disciplina de 
Processo de Cuidar em Enfermagem V, que aborda de forma prática às disciplinas 
de Saúde Mental, Urgência e Emergência e Unidade de Terapia Intensiva, que, no 
curso de graduação em Enfermagem da Universidade do Contestado - UnC, é 
oferecida a discentes da 7ª fase. Tal experiência ocorreu em uma Universidade do 
Planalto Norte Catarinense no município de Mafra-SC, no período de Março à Julho 
de 2021, totalizando 84 horas. RESULTADOS: Durante a monitoria foi possível 
acompanhar a rotina de um profissional docente, agregando conhecimentos 
referente à preparação e execução de aulas práticas e teóricas dentro da 
enfermagem. A experiência proporcionou à revisão de conteúdos estudados além da 
aquisição de novos conhecimentos, principalmente quando ao auxiliar os alunos em 
suas dúvidas e questionamentos. Também foi possível interagir com ambas as 
realidades: o docente e o discente, trazendo novas compreensões sobre as 
metodologias de ensino e aprendizagem aproximando o acadêmico da vida 
profissional do docente e possibilitando novas perspectivas futuras para o mercado 
de trabalho, bem como o aprimoramento de habilidades de liderança e trabalho em 
equipe. CONCLUSÕES: À experiência da monitoria é uma importante ferramenta 
para à formação profissional, pois além de estimular à revisão e o estudo de 
temáticas relacionadas à profissão, traz um aprimoramento muito mais amplo em 
relação à compreensão da docência e de sua importância na formação acadêmica, 
para tanto, torna-se essencial à contínua oportunidade aos discentes para à 
realização de monitorias e extensões dentro da graduação. 
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O PERFIL JURÍDICO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS CONSTITUÍDAS NO 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2020 

 

Danielly Borguezan 564 

Aline Estefanina Ignaszevski 565 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A atividade econômica é considerada fundamento da ordem 
econômica, conferindo à iniciativa privada o papel de protagonista na produção ou 
circulação de bens e serviços. A atividade empresarial designa a expressão da 
liberdade de exercício de qualquer atividade econômica (os limites constituídos 
apenas nas licitudes dos objetos sociais). Neste período delimitado para a pesquisa 
buscamos informações dos dados referente as empresas constituídas nos últimos 
10 (dez) anos, no município de Canoinhas/SC. Para tanto, foi possível obter 
informações através de dados passados pela prefeitura municipal de Canoinhas/SC 
à junta comercial do município por intermédio do seu coordenador, o qual veio a nos 
repassar esses dados para pesquisa. Na sequência, houve a busca bibliográfica do 
material em tela e a tabulação dos dados e apresentação sumária do perfil 
empresarial das atividades econômicas do município. OBJETIVO: O objetivo geral 
da pesquisa é verificar o perfil jurídico das atividades empresarias constituídas no 
município de Canoinhas/SC, nos últimos 10 anos. Por sua vez, os  objetivos 
específicos consiste em: a) contabilizar o total de atividades empresariais no 
município de Canoinhas/SC, nesses últimos 10 anos; b) contabilizar o total de 
sociedades empresariais, empresários individuais entre outros nos últimos 10 (dez) 
anos; c) Traçar o perfil de cada atividade empresarial; d) Verificar a situação 
cadastral de cada empresa nos últimos 10 (dez) anos; e) Por qual razão social a 
empresa vem a ser constituída nos últimos 10 (dez) anos; f) Onde vem a ficar 
localizada esses empresas ou seja qual bairro no município de Canoinhas/SC, 
nesses últimos 10 anos; g) Contabilizar quais são os ramos de atividades que mais 
tem no município de Canoinhas/SC, nesses últimos 10 anos. DESENVOLVIMENTO: 
Com o decorrer do trabalho veio a se verificar um grande desenvolvimento e o 
aumento de empresas abertas que tivemos no município nos últimos 10 anos, sendo 
esses de 2010 à 2020. Assim, podemos observar uma evolução visivelmente 
avançada no ano de 2018, 2019 e principalmente no ano de 2020, que tem 
totalizado a abertura de 775 empresas. E tendo em vista que o maior número 
dessas empresas que tiveram abertura nestes últimos 10 (dez) anos são de MEI 
(Microempreendedor individual). A finalidade dessa pesquisa pode ser obtida para 
fins de pesquisa da economia do município de Canoinhas e o Estado de Santa 
Catarina. Através desse material que tivemos acesso, viemos a desmembrar cada 
empresa manualmente, totalizadas 5.507 empresas sendo essas nos últimos 10 
(dez) anos entre 2010 e 2020 no município de Canoinhas/SC. Tivemos acesso a 
dois arquivos completos das empresas, e conseguimos extrair no total 6 (seis) 
informações relevantes de cada empresa, sendo as seguintes informações; 1) 
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Situação cadastral que atualmente temos 4 (quatro) tipos, podendo ser suspenso, 
em atividade, cancelado e baixado; 2) Perfil de Liderança das empresas o qual vem 
a existir 3 (três) sendo constituída por mulher, homem e nome fantasia que vem a 
ser as empresas que não demostram se são constituídas por um sexo específico; 3) 
Principais Atividade temos uma diversidade de ramos e a atividades, obtemos por 
utilizar as 9 (nove) principais atividades empresariais; 4) Tipos de Empresas 
optemos por mencionar as principais totalizando elas em 6 (seis), as quais são MEI, 
LTDA, Emp. Individual, ME, EIRELI e Associação Privada; 5) Localização onde essa 
empresa vem a se localizar, ou seja em qual bairro ela se encontra também optamos 
a utilizar os principais bairros e localidades do município, sendo no total 14 
(quatorze)  principais bairros; 6) Ano de Abertura das atividades econômicas entre 
os anos de 2010 a 2020 no município de Canoinhas/SC. Como o objetivo do nosso 
trabalho vem ser verificar “O perfil jurídico das atividades empresariais constituídas 
no município de Canoinhas/SC entre os anos de 2010 a 2020, após o 
desmembramento de cada informações dos arquivos, optamos por formar gráficos 
para melhor demostrar a porcentagem de cada informação relevante das empresas 
constituídas nesses 10 (dez) anos. A pesquisa vem a apresentar significativa 
importância ao contribuir para a ampliação do conhecimento acerca das atividades 
empresariais constituídas no município de Canoinhas /SC. Essa pesquisa viabilizará, 
ainda, a exploração de um tema de pesquisa pouco explorado no universo 
acadêmico brasileiro, o qual poderá ser retomado por outros colegas pesquisadores. 
Ademais, o projeto viabilizará a análise e compreensão de transformações sociais, 
econômicas e jurídicas por meio da constituição das empresas constituídas no 
município. CONCLUSÃO: A pesquisa vem a apresentar significativa importância ao 
contribuir para a ampliação do conhecimento acerca das atividades empresariais 
constituídas no município de Canoinhas /SC. Com o desmembramento dos dados 
podemos concluir que é muito curioso a quantidade de empresas constituídas nos 
últimos anos, e principalmente no ano de 2018, 2019, 2020; Esses foram os anos 
que o município mais obteve abertura de empresas. E. A atividade empresarial que 
mais veio a ter abertura nos últimos 10 anos no município de Canoinhas /SC é a 
atividade do MEI (microempreendedor individual), totalizando 2146 aberturas. 
Também conseguimos analizar a situação cadastral que mais as empresas vem a se 
encontrar, sendo que em atividade empresarial se encontram o total de 3.702 
empresas, ou seja que estão em atividade regular. Como ramo de atividades 
empresariais veio a ser uma das principais o comércio varejista de artigos de 
vestuário e acessórios, totalizando 210 empresas. Em relação a localização ou seja, 
bairro onde ficar localizadas as atividades empresariais veio a se destacar o centro 
coo maior localizada, totalizando 1243 empresas. Curioso também foi ir mais além e 
analizar qual o perfil de liderança que vem a se destacar mais nesses últimos 10 
anos no município, e o impressionante é que, apesar dos direitos, independência  e 
crescimento de mulheres empreendedoras, os homens ainda vem a ter um destaque 
com 2407 atividades empresariais, ou suja maior porcentagem no perfil de liderança 
das empresas. Através desses dados podemos concluir a evolução de muitas 
categorias empresariais e também ser feito um balanço do que pode vir a melhorar 
evoluir nas atividades empresariais do município de Canoinhas/SC. 
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PESQUISA APLICADA A FIM DE ANALISAR A QUALIDADE DE VIDA DE  

PACIENTES ONCOLÓGICOS 

 

Dyenifer Francine Roik566 
Gabrieli Cordeiro567 

Jéssica Luana Portela568 

Karina Schnvitzki569 

Jaqueline Sueli Horodeski570 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O câncer é uma doença crônica-degenerativa caracterizando um 
conjunto de doenças que possuem crescimento desordenado de células em um 
tecido ou órgão, acarretando uma divisão celular agressiva e veloz. Também é uma 
doença genética e ocorre a partir de uma mutação no DNA das células, essa 
mutação tem total relação com o tipo de neoplasia. O câncer é considerado um 
problema de saúde pública, considerando que é a segunda principal causa de morte 
no mundo. O incentivo da luta contra a doença é muito importante, deve sempre 
ressaltar benefícios de um diagnóstico precoce, oferecer meios de reabilitação física, 
psicológica, social, sempre contanto com a atuação interprofissional. OBJETIVOS: 
Analisar a interferência do câncer na qualidade de vida de pacientes oncológicos 
acompanhados por instituição de uma cidade do planalto Norte Catarinense.  
MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa realizada através de entrevista individual no 
primeiro semestre de 2021 com participação de 34 voluntários, sendo 18 do sexo 
feminino e 16 do sexo masculino, todos acompanhados pelo Grupo Integração 
Riomafrense de Oncologia (GIRO). As entrevistas utilizaram questionário composto 
de coleta de dados pessoais básicos, 20 perguntas sobre qualidade de vida e bem 
estar; as opções de respostas foram quantificadas em níveis, sendo 1- não possui 
dificuldade, 2- possui pouca dificuldade, 3 - possui dificuldade moderada e 4- possui 
muita dificuldade na realização das Atividades de Vida Diária (AVDs) ou qualidade 
de vida. Em seguida, foi realizada autoavaliação dos voluntários sobre a qualidade 
da sua saúde e da vida geral, sendo 1 igual a péssima e 7 ótima. RESULTADOS: 
Os voluntários apresentaram tempo médio de diagnóstico de 35 dias a 11 anos e 
média de 59,73 anos. De acordo com as respostas obtidas, o Nível 4 prevaleceu  
para realizar grandes esforços (58,82%) e  para fazer grandes caminhadas 
(47,05%), enquanto o Nível 1 prevaleceu quando realizam caminhadas curtas 
(58,82%), permanência em cama ou cadeira durante o dia (73,52%) e para ajuda em 
se alimentar e se vestir (94,11%). Em relação a sintomatologia, prevaleceu Nível 1 
para falta de ar (67,65%), necessidade de repousar (41,17%), problemas em dormir 
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(38,23%), fraqueza (55,88%), redução do apetite (17,50%), enjoo (64,70%), emese 
(85,29%), irritação (52,94%) e quanto sentir-se deprimido (41,17%); prevaleceu o 
Nível 2 para interferência da dor na qualidade de vida (35,29%); prevaleceu o Nível 
3 para dor (35,29%)  e 41,17% apresentaram Nível 4 para interferência da dor na 
vida diária. Em atenção à condição física e/ou tratamento médico, prevaleceu o 
Nível 1 para interferência na vida familiar (47,05%) e interferência nas atividades 
sociais (44,11%), enquanto o Nível 4 prevaleceu para interferência nas condições 
financeiras (41,17%). Sobre às perguntas auto-avaliativas, em relação a saúde no 

geral, a média foi de ≅ 5,12 e ≅ 5,35 a qualidade de vida. CONCLUSÕES: Com 
base nos resultados obtidos, observou-se que os voluntários em sua maioria 
apresentaram efeitos colaterais aos tratamentos propostos que variaram do Nível 1 
a Nível 4, prevalecendo o Nível 1 na maioria das questões considerando o tempo de 
tratamento dos pacientes.   
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A PERCEPÇÃO DO TRABALHADOR DOMÉSTICO FRENTE AO SEU FAZER: OS 
IMPACTOS TRABALHISTAS E SOCIAIS  

Thainá Maria Krajewski571 
Larissa Andrielly Vieira Machado572 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch573 

 
RESUMO  

INTRODUÇÃO: O trabalho faz parte da existência humana, desde a antiguidade o 
homem busca formas de produção, as quais contribuem para sua subsistência. 
Desse modo, surgiram e ainda surgem as mais diversas atividades, dentre elas o 
serviço doméstico, o qual, em sua maioria, é praticado por mulheres, sendo este 
uma função predominantemente manual, que exige tanto trabalhos de limpeza, 
cuidado e preparação de alimentos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, no primeiro trimestre de 2019 somente 28,9% dos 
trabalhadores domésticos tinham carteira de trabalho assinada, enquanto 71,1% não 
possuíam vínculo empregatício. OBJETIVOS: Analisar a percepção de 
trabalhadoras domésticas sobre o seu fazer. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa 
de natureza básica, exploratória, indutiva, qualitativa, com amostra composta por 
profissionais que atuam no ramo doméstico em uma cidade da Região Metropolitana 
de Curitiba, com idades entre 22 e 68 anos. A seleção amostral ocorreu de forma 
não probabilística aleatória simples, a partir da técnica de Snowball. A coleta de 
dados se deu por meio de um questionário semiestruturado composto por 8 
questões. RESULTADOS: A pesquisa contou com 15 participantes. Dentre as 
razões que levam a escolha pelo trabalho doméstico, percebe-se questões 
socioeconômicas precárias, que por sua vez acabam prejudicando o acesso à 
educação e consequentemente afetam melhores colocações no mercado de 
trabalho. Com isso, esses indivíduos acabam sendo expostos a um trabalho que em 
alguns casos pode torna-se degradante, humilhante e que por vezes pode colocá-lo 
em situações de risco e vulnerabilidade. Porém também há ambientes onde este 
trabalhador consegue construir um ambiente de inclusão, mas que permanece 
igualmente ligado pelo vínculo de trabalho. Outro ponto identificado dentro da esfera 
do trabalho doméstico é a sua representatividade no contexto social, que por vezes 
pode acabar sendo discriminada, por conta de uma hierarquização das relações de 
trabalho, onde a atribuição do trabalhador doméstico pode ser percebida como 
sendo simples e sem grande valor. CONCLUSÕES: O trabalho doméstico ainda é 
percebido e vivenciado a partir de muitos estigmas sociais, os quais por vezes 
colocam estes indivíduos em posição de segregação frente a outras classes 
trabalhistas, por vezes não tendo o mesmo acesso a direitos e condições sociais e 
de trabalho. Assim, a muito a ser repensado frente a organização das divisões de 
trabalho, visto que uma não funciona em dissonância de outra     
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O IMPACTO SOCIOEMOCIONAL EM ADULTOS JOVENS FRENTE AO 

FENÔMENO PANDÊMICO   

 

Thainá Maria Krajewski574 
Aline Woitiki575 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch576 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pandemia provocada pelo vírus Sars-coV-2, gerou e tem gerado 
muitos impactos sobre a vida e as atividades comuns para toda uma sociedade, foi 
necessário repensar muitas formas de cuidado e de contato, enquanto formas de 
combate ao vírus ainda eram desenvolvidas. Assim, todo um contexto precisou ser 
revisto a fim de prevenir perdas para esta doença que afeta principalmente o 
sistema respiratório.  OBJETIVOS: Estabelecer os impactos gerados pela pandemia 
em um grupo da sociedade MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de natureza 
básica, exploratória, descritiva quali-quantitativa, com amostra composta por adultos 
jovens de 20 à 40 anos de idade que residem em dois municípios do estado do 
Paraná. A seleção amostral ocorreu de forma não probabilística aleatória simples, a 
partir da técnica de Snowball. A coleta de dados se deu por meio de um questionário 
semiestruturado, com 16 questões abertas e fechadas RESULTADOS: A pesquisa 
contou com 51 participantes. Dentre as principais expressões emocionais relatadas 
pelos participantes, foi possível perceber o medo, a ansiedade, a angústia e a 
tristeza frente a atual conjuntura. Além destes, ainda foram mencionados pontos de 
percepção frente a organização social, sendo relatados o otimismo, a preocupação e 
a empatia. CONCLUSÕES: A pandemia fez com que preocupações já existentes 
fossem acentuadas e novas surgissem, impactando de forma singular e coletiva toda 
uma população, assim consequentemente, ao mesmo tempo que um indivíduo 
experiencia emoções e situações comuns ao demais membros, acaba por sua vez 
elaborando percepções próprias sobre o que sente e o fenômeno social. Assim 
torna-se fundamental entender o contexto em que se está inserido, sem se esquecer 
da experiência individual.    
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TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO 

 

Ana Paula Hornick577 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem por finalidade analisar o trabalho escravo 
contemporâneo no município de Rio Negrinho. Deste modo, pretende-se analisar a 
problemática do trabalho escravo no século atual, realizando o estudo de casos 
concretos de trabalho escravo contemporâneo, nos últimos anos no município de 
Rio Negrinho. Além disso, visa-se compreender o significado de trabalho decente e 
sua oposição ao trabalho escravo, bem como, verificar as características, as 
semelhanças, as violações de direitos e as ações de prevenção e fiscalização 
desencadeadas nos casos estudados. Visa também, demonstrar a importância dos 
direitos e garantias fundamentais e das Leis Trabalhistas para a relação entre 
empregador e empregado, bem como pontuar as medidas que o município de Rio 
Negrinho está aderindo para erradicar a prática do trabalho escravo contemporâneo. 
OBJETIVOS: Analisar as condições que de fato se encontra o trabalhador, em seus 
locais de trabalho, e a intervenção do sistema no controle e combate às formas de 
trabalho escravo. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de pesquisa qualitativa, tendo 
como instrumento de pesquisa, principalmente fontes bibliográficas e documentos 
legais. Após será realizada pesquisa junto aos sindicatos patronal e dos 
empregados das principais atividades do Município de Rio Negrinho, bem como em 
entidades e órgãos municipal e estadual, com o fito de verificar a existência de 
fiscalização de trabalho escravo e outras medidas de combate a escravidão. 
RESULTADOS: O resultado esperado com este projeto de pesquisa é analisar a 
existência, bem como, as formas de combate ao trabalho escravo no Município de 
Rio Negrinho; CONCLUSÕES: O trabalho escravo contemporâneo no município de 
Rio Negrinho, como visto, está presente na sociedade atual, sendo este considerado 
não só o trabalho forçado envolvendo restrições à liberdade do trabalhador, mas 
também pode ser verifica-se nas condições degradantes de trabalho, servidão por 
dívida, jornadas exaustivas ou em que há restrição ao direito de ir e vir e retenção de 
documentos, por exemplo. Essa prática, além de ser um crime previsto no art. 149 
do Código Penal, também enseja indenização por dano moral, bem como, se 
caracteriza também pela recorrente vulnerabilidade do empregado.  
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PROJETO LUMINOTÉCNICO DE UM APARTAMENTO 

 

Ramon Kozak de Campos Filho578 
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Marcos Paulo Hirth580 
 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O trabalho consiste em um projeto luminotécnico de um 
apartamento. O projeto luminotécnico dimensionado de maneira errada pode gerar a 
má iluminação, que é um problema que vai desde os níveis inadequados de 
iluminação, passando pelo posicionamento e distribuição dos pontos de luz de forma 
errônea, até o uso de cores inadequadas e o mau funcionamento de lâmpadas e 
refletores, esse problema pode gerar danos à saúde, como dores de cabeça, 
irritação e cansaço visual, problemas de pele, risco de crises epiléticas, distúrbios 
emocionais, entre outros, por isso a luminotécnica é importante para proporcionar as 
pessoas um conforto visual conforme o local onde elas se encontram. OBJETIVOS: 
Atender as normas e padrões luminotécnicos de um apartamento em relação ao 
fluxo luminoso adequado a cada ambiente e ao seu uso. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para realizar o projeto foi utilizado o software Dialux Evo, o qual permite edificar 
estruturas projetadas e possui uma vasta gama de componentes de iluminação e 
design de interiores de diversos fabricantes, facilitando assim o planejamento 
adequado de cada área. A iluminância do projeto é regulada pela NBR 5413, a qual 
estabelece os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação 
artificial em interiores. RESULTADOS: Atendendo a norma ABNT NBR ISO/CIE 
8995-1:2013, foi atingido a quantidade indicada de intensidade luminosa para cada 
cômodo do apartamento e suas especificidades. Com isso, usuários do apartamento 
terão um conforto visual em todos os ambientes. CONCLUSÕES: O projeto 
especificou a quantidade de luminárias e suas respectivas intensidades luminosas 
para cada ambiente, evitando assim o excesso ou a falta de iluminação. 
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REDES LÓGICAS – SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA FTTH DOS EDIFÍCIOS DE 

USO COMUM PARA O SISTEMA FTTA 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A fibra ótica é um material físico que permite a transmissão de luz 
por reflexões contínuas dentro de uma superfície até a chegada da outra 
extremidade, sem perdas. Usada para transmissão de dados em vários segmentos, 
esta é uma ótima forma de transmitir banda larga sem perdas entre provedores e 
clientes de internet. Nesta área, um dos maiores problemas são as instalações 
físicas em edifício de uso coletivo, nos quais, devido ao elevado número de 
apartamentos, normalmente, não se tem tubulações projetadas para suportar um 
cabo de fibra óptica para cada apartamento e salas comerciais. No entanto, cada 
morador poderá preferir um provedor diferente, fazendo com que neste mesmo 
prédio guarde mais de uma empresa com sua rede, ramificada entre os 
apartamentos, o que pode dificultar ainda mais. OBJETIVOS: Mostrar como o 
sistema FTTA (Fiber To The Apartment), dentro da telecomunicação, pode contribuir 
para solucionar esse obstáculo. MATERIAIS E MÉTODOS: O caminho da fibra 
óptica até sua casa recebe o termo de FTTH (Fiber To The Home), em português, 
fibra até a casa. Este é o tipo de cabeamento liga diretamente o provedor de internet 
ao usuário. Este sistema também é utilizado em clientes que moram em 
apartamentos e, dependendo da quantidade de unidades nos edifícios, passar o 
cabeamento de fibra óptica (DROP) pode ser um grande obstáculo para os técnicos 
que realizam a instalação. O principal problema que se observa é o fato de 
edifícios/condomínios não terem sido projetados adequadamente para suportar a 
demanda de fibra óptica em suas tubulações, e mesmo os edifícios mais novos onde 
se tem o projeto óptico incluso, normalmente não suportar um sistema FTTH para 
cada morador. Porém, com a aplicação do sistema FTTA, permite-se entrar com 
apenas um DROP de fibra óptica no condomínio até uma ONU (Optical Network 
Unit), a qual fica ligada em um splitter – componente responsável por aumentar a 
ramificação de redes PON através da distribuição de um sinal óptico de uma fibra 
para outras – e é responsável por controlar cada saída individualmente até o 
apartamento de cada morador. A conexão do cliente, por sua vez, não estará mais 
ligada diretamente com o provedor, e sim entre seu roteador e uma das portas do 
splitter. CONCLUSÕES: Utilizando este método para instalação de internet nos 
condomínios e prédios, temos uma organização maior nas tubulações e ainda pode-
se evitar rompimentos na rede de outra empresa na hora de passar os cabos.  
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ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA USO COLETIVO 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Neste documento será apresentado projeto entrada energia elétrica 
em baixa tensão para uso coletivo, elaborado na matéria de instalações elétrica no 
curso de Engenharia elétrica. OBJETIVOS: Estabelecer as diretrizes técnicas para 
elaboração do projeto de entrada de energia elétrica, bem como estabelecer os 
requisitos mínimos indispensáveis a que devem satisfazer as instalações elétricas 
de edifícios de uso coletivo. MATERIAIS E MÉTODOS: Na elaboração do projeto 
entrada de energia para uso coletivo foi utilizados os critérios: a) apresentação 
consulta prévia para fornecimento de energia; b) preenchimento “ART” anotação de 
responsabilidade técnica; c) apresentação do “memorial descritivo” com a descrição 
sumária da obra; descrição da entrada de serviço de energia elétrica; especificação 
da tensão de fornecimento, seção dos condutores ... ; especificação do quadro geral 
para medidores; especificação da malha de aterramento; resumo das cargas 
instaladas; cálculo da demanda provável e relação de materiais da “entrada de 
serviço de energia elétrica”; d) desenhos completos da entrada de energia 
pretendida, com todas as cotas, dimensões e detalhes; e) vista frontal do quadro 
para medidores e proteção geral; f) diagrama unifilar geral da instalação, desde o 
ramal de serviço até a medição de cada unidade consumidora, com a indicação da 
seção, tipo e classe de isolamento dos condutores, diâmetros e materiais dos 
eletrodutos, bem como as especificações dos equipamentos de proteção geral, 
proteções individuais e equipamentos de comando; RESULTADOS: No projeto da 
entrada de energia uso coletivo para 12 apartamentos mais condomínio, foi 
calculado uma demanda total de 73,38 kVA, com fornecimento de energia em baixa 
tensão 220/380V, proteção trifásica de 125A e condutores para ramal de entrada 
50mm²/1kV isolação EPR. CONCLUSÕES: No projeto entrada uso coletivo tivemos 
resultado satisfatório, onde foram adotadas as orientações das normas técnicas 
Brasileira e normativas da concessionaria local de energia, assim garantindo a 
segurança dos humanos e funcionamento adequado da instalação e a conservação 
dos bens 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO 

FARMACOTERAPÊUTICO EM PACIENTES DIALÍTICOS 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Doença Renal Crônica (DRC) caracteriza-se pelo falecimento da 
função renal do indivíduo, elencando um tratamento complexo o qual engloba uso de 
medicamentos, diálise, dieta, entre outros fatores que, em associação ao surgimento 
de comorbidades, colaboram para baixa adesão à terapêutica. Para tanto, a 
presença do farmacêutico no acompanhamento da terapia com a reconciliação 
medicamentosa é essencial, por meio da avaliação farmacoterpêutica, cooperando 
para adesão ao tratamento onde almeja-se a melhora do quadro clinico do paciente, 
tendo em vista a diversidade e quantidade de drogas utilizadas por portadores de 
DRC. OBJETIVOS: Promover o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes 
dialíticos e propiciar melhor qualidade de vida. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa 
de caráter observacional, descritivo, quantitativo, baseada em questionário 
estruturado, com perguntas abertas e fechadas, possuindo por instrumento de 
avaliação um questionário de reconciliação medicamentosa associado com a escala 
de adesão adaptada à terapêutica de pacientes diabéticos que realizam diálise. 
RESULTADOS: Estão em análise, mas acredita-se que os resultados evidenciem, 
que a maioria dos pacientes faz uso de algum medicamento além da consciência do 
nefrologista, seja por automedicação para alívio de consternações, ou por 
prescrições de outros médicos a fim de tratar doença distinta da DRC. Outro ponto a 
ser evidenciado é a baixa adesão efetiva do tratamento dos indivíduos entrevistados, 
seja por esquecimento, por vontade ou por situações adversas, prejudica seu estado 
de saúde, afetando a qualidade de vida e a sobrevivência a longo prazo do doente 
renal crônico. Através dos dados obtidos, espera-se oportunizar a implementação da 
reconciliação terapêutica, permitindo ao profissional médico, analisar a medicação 
dos doentes, evitando discrepâncias, prevenindo erros de medicação e promovendo 
a adesão terapêutica CONCLUSÕES: Dessa forma, conclui-se que o uso 
inadequado da medicação, tanto por automedicação como pela não adesão ao 
tratamento, é possível que seja constante entre os pacientes dialíticos, sem que haja 
conhecimento do nefrologista. Portanto, é imprescindível ter o farmacêutico na 
equipe multidisciplinar para bem satisfazer o acompanhamento farmacoterapêutico 
destes indivíduos, a fim de promover o vínculo entre ele, o médico e a correta 
adesão da terapêutica. Desempenhando a reconciliação medicamentosa, evitando a 
ocorrência de erros e discrepâncias na terapia, o Farmacêutico colabora com a 
seguimento correto do tratamento, além de assegurar a segurança do paciente. 
Contudo é preciso que o dialítico também exerça seu autocuidado no decorrer do 
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tratamento, efetuando exames de rotina, consultas periódicas e acatar à terapia 
estabelecida, visando obter melhor qualidade de vida. 

 

Palavras-Chave: Adesão à Medicação; Reconciliação de Medicamentos; 
Insuficiência renal crônica. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS DEMANDADAS PELAS PESSOAS INFECTADAS 

PELO SARS-COV-2 E RECUPERADAS, CIRCUNSCRITAS NA ABRANGÊNCIA 

DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE CATARINENSE 

(AMPLANORTE)590 

 

Ariele Finta591 

Maria Luiza Milani592 

 

RESUMO  

A pandemia alterou o cotidiano da humanidade e expos desafios aos sujeitos de 
ambos os sexos, nas suas rotinas profissionais e familiares. Foram emitidas medidas 
restritivas de circulação, para todos os segmentos da sociedade, porém, a 
população adulta, atuante mercado de trabalho foi a que mais sofreu o impacto da 
pandemia. Os infectados geralmente foram as pessoas que continuaram nas 
atividades produtivas e em circulando, por pertencerem ao grupo de trabalhadores 
dos serviços essenciais, como saúde, setor de alimentos, farmacêutico, quem lida 
com combustíveis, trabalhadores domésticos ou de serviços gerais. Também, 
postos de trabalho foram fechados, as profissões que não puderam alterar sua 
sistemática de atuação cotidiana, consideradas essenciais ou não, a priori, 
continuaram a mobilizar-se no ir e vir ao trabalho. As consequências rapidamente 
apareceram. As demissões em massa, o reclusão domiciliar evidenciou o 
preocupante cenário da morbidade, o que fez com que as pessoas ficassem em 
casa, orientadas pelos médicos como é o caso dos professores. A sobrevivência 
cotidiana ficou ameaçada aos trabalhadores informais, entregadores, profissionais 
de assistência técnica, setor de serviços em geral. Ainda, a situação se agrava 
quando as pessoas continuaram a trabalhar nos serviços essenciais, tais como os 
profissionais de saúde. O risco de contágio ocasionou internamentos e mortes de 
profissionais de saúde, educação, de adultos e idosos. Estas pessoas, por vezes 
eram os prováveis sustentáculos financeiros das famílias, uma vez que suas 
aposentadorias e pensões eram a única renda fixa no domicílio. Assim, o objetivo é 
o de pesquisar no âmbito da AMPLANORTE, as interferências no contexto pessoal e 
familiar de pessoas que foram infectadas, tratadas e recuperadas do SARS-COV-2, 
bem como, os recursos, serviços, benefícios oferecidos pelas políticas públicas de 
recorte social (seguridade social): saúde, assistência e previdência social. Para tanto 
os procedimentos: da pesquisa adotados foram da abordagem quali e quantitatia, 
pesquisa bibliográfica e documental, aplicação de questionários e entrevistas, 
análise avaliativa das políticas públicas e dos dados empíricos coletados. Em suma, 
os resultados parciais mostram que as políticas públicas de saúde, assistência social 
e previdência, foram as que mais atenderam a população como um recurso 
estratégico para as pessoas diante do impacto da pandemia que atingiu a vida 
pessoal e coletiva, exigindo restrições, comprometendo da sobrevivência e a vida 

                                            
590

 Resultado da pesquisa de iniciação científica com auxílio da bolsa UNIEDU 
591

 Acadêmica do curso de Direito, bolsista de iniciação científica com auxílio da bolsa do UNIEDU, 
Universidade do Contestado – UNC Mafra, e-mail: arielefinta@gmail.com 

592
 Professora orientadora, docente do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional - 

PMDR, Universidade do Contestado – UNC Canoinhas, e-mail: marialuiza@unc.br 



 

287 
Anais do X Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (X SIPEX) 
ISBN: 978-65-88712-80-1 

cotidiana. Há indicativos do aumento da busca pelo atendimento psicossocial, 
aumento de venda e consumo de bebidas alcóolicas e drogas, aumento da violência 
doméstica. Conclui-se que muitas foram as demandas da população em relação aas 
políticas públicas as quais foram reorganizadas conforme as medidas sanitárias. Na 
saúde as UPA concentraram a recepção de suspeitos e com diagnóstico de infecção 
pela COVID-19, foram montadas as centrais com equipes multiprofissionais, foram 
organizados serviços de atendimento remoto para outros casos, acompanhamento 
domiciliar dos casos que não foram internados e apoio às famílias. Na assistência 
social os profissionais com redução de jornada ou trabalho domiciliar, atenderam a 
concessão dos benefícios eventuais. Muitos atendimentos estiveram relacionados 
com as dúvidas e cadastros referente ao auxílio emergencial. Na previdência social 
foi implementado o sistema remoto de atendimento Meu INSS e Central 135.  

 

Palavras-Chave: Pandemia COVID-19. Direitos sociais. Políticas Públicas. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A flexibilidade é considerada uma qualidade física encarregada pelo 
desempenho de movimentos voluntários de amplitude por uma ou mais articulações 
do corpo conforme os padrões de sua função e forma. A elasticidade muscular e à 
maleabilidade da pele, que varia de acordo principalmente por idade e sexo. A 
flexibilidade no organismo apresenta particularidades diferentes, quanto ao nível, 
devido a estrutura óssea e tonicidade muscular (SCHNEIDER et al., 1995) 
Consideramos que a mobilidade e de extrema necessidade da para coluna vertebral, 
principalmente para envelhecermos com estrutura músculo esquelética sadia,pois 
caso contrário  várias  patologias iriam surgir, que são causadas pela iminuição da 
amplitude de movimento articular visto que as atividades de vida diária predispõem a 
executar  movimento  em  uma única  direção. No caso da coluna lombar, o 
movimento predominante é o de flexão, enquanto a extensão raramente é executada 
(MACEDO, 2011). A fisioterapia tem um papel muito importante na mobilidade 
articular tem como benefício para o nosso corpo: aumentar a amplitude dos 
movimentos, ajuda a corrigir algumas disfunções articulares, manter a saúde das 
articulações, tendões e ligamentos, previne lesões, relaxar os músculos, estimular a 
produção do líquido sinovial. OBJETIVOS: Avaliar o grau de flexibilidade de tronco 
em jovens que não praticam atividades físicas MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa 
de natureza: prospectiva, analítica, qualiquantitativa. Realizado no Estratégia de 
Saúde do Território da Cidadania do Planalto Norte Catarinense. Os critérios de 
inclusão foram jovens adultos que sedentários não praticantes de atividades físicas 
regulares Realizaram testes antropométricos com flexibilidade Dedos ao chão O 
teste foi aplicado de acordo com Magnusson et al. Os sujeitos foram solicitados a 
manterem os joelhos completamente estendidos e, a partir daí, flexionar o tronco em 
direção ao chão, com os braços e a cabeça relaxados. O momento final da flexão 
era indicado por uma sensação de tensão muscular que causava grande 
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desconforto nos membros inferiores e, neste momento, era devido a distância.  
Indivíduos que conseguiam atingir uma distância inferior a 10 cm com relação ao 
chão e o toque no chão eram classificados como flexibilidade normal, e os que 
ficavam aquém dos 10 cm de distância do chão eram classificados como 
flexibilidade reduzida. RESULTADOS: Amostra obtida para avaliação foram 17 
adultos jovens adultos não praticante de atividades fisicas, sedentários, faixa etária 
entre 18 a 21 anos, 53%do sexo feminino sedentários. O resultado da coleta de 
dados do questionário aplicado observa-se que o IMC 77% estão com o peso 
normal, Ao final do teste dedo médio ao chão os seguintes resultados foram obtidos: 
65% obtiveram o resultado esperado igual a 0 cm, os demais tiveram déficit na 
flexibilidade de tronco. Analisar a interferência da medida cintura quadril em relação 
a flexibilidade de tronco. Com base nos resultados obtidos é possível concluir a 
partir da realização do teste de distância dedo médio ao chão, que a aplicação 
promoveu resultados satisfatórios da flexibilidade de tronco, demonstrando que a 
maior parte dos avaliados obtiveram distância diminuída ou eliminada por completa 
significando uma boa flexibilidade de tronco. CONCLUSÕES: devem basear-se 
exclusivamente nos resultados do trabalho, demonstrando que os objetivos foram 
alcançados. Evitar a repetição dos resultados em listagem subsequente, buscando, 
sim, confrontar o que se obteve com os objetivos inicialmente estabelecidos. 
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RESUMO  

INTRODUÇÃO: O sentido da visão é fundamental para o aprendizado e 
desenvolvimento humano e interação entre os indivíduos. Por ser complexo, é 
possível que existam defeitos e intercorrências que prejudiquem a funcionalidade e 
integridade desse sistema visual (RAMOS, 2006). Ottaiano et al. (2019) destacam 
que a previsão para cegueira mundial em 2020 seria referente a marca de 76 
milhões de indivíduos, porém os autores relatam que cerca de 89% desses casos 
poderiam ser evitados quando identificados com antecipação. Diante desse cenário, 
visando à formação qualificada de profissionais optometristas, foi criado no Brasil, no 
ano de 1999, o primeiro curso de Bacharelado em Optometria, localizado no 
município de Canoinhas-SC e ofertado pela Universidade do Contestado (UnC). 
Vinculada a este curso, no ano de 2003 foi implementada a Clínica Universitária de 
Saúde Visual da Universidade do Contestado (CUSV/UnC), com o propósito de dar 
suporte para as atividades curriculares e ao estágio obrigatório, subsidiando a 
inovadora formação em território nacional. Desde então e ao longo desses 17 anos, 
a CUSV/UnC presta atendimento em saúde visual e ocular à população local e de 
regiões adjacentes. OBJETIVOS: O objetivo geral desta investigação consistiu em 
demonstrar o impacto social gerado pela CUSV/UnC em sua região de abrangência. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa apresentou a abordagem quali-quantitativa, e 
foi desenvolvida tendo como base o estudo bibliográfico e documental. O corpus 
documental foi composto por 400 fichas de registro dos atendimentos prestados no 
período entre junho de 2018 e fevereiro de 2020. RESULTADOS: Nesse período de 
estudo, 58% dos atendimentos realizados foram de pessoas do sexo feminino e 32% 
do sexo masculino, moradores dos municípios catarinenses de Canoinhas (49,75%), 
Três Barras (25%) e Bela Vista do Toldo (11,75%), além do município paranaense 
de São Matheus do Sul (9,5%). E vindos de outros locais, cerca de (4%). Na 
amostra analisada foram encontrados os seguintes erros refrativos; astigmatismo 
(57,13%); hipermetropia (32,88%), e miopia (4,38%), demandando, o uso de lentes 
corretivas. No que tange a suspeita de diagnóstico motor, 16,5% dos indivíduos 
apresentaram alterações vergenciais,14,5% apresentaram distúrbios acomodativos 
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e 1,75% se mostraram amblíopes. Destes, 21,25% foram encaminhados para 
avaliação ortóptica e seguir reabilitação com exercícios visuais e oculares. Em 
relação a suspeitas de patologias, 38% dos indivíduos apresentaram sinais oculares 
com necessidade de encaminhamento para especialidades médicas. Da 
amostragem estudada, 248 (62%) obtiveram solução imediata por meio da 
CUSV/UnC, 126 (31,5%) necessitaram de encaminhamento ao oftalmologista e os 
demais 26 (6,5%) foram encaminhados para outros especialistas. CONCLUSÕES: 
Concluiu-se que há necessidade de ampliação da inserção dos profissionais da 
optometria na rede de saúde, mais especificamente no atendimento primário da 
saúde ocular no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Ademais, foi 
demonstrada a importância dos atendimentos realizados para a população da região 
e, portanto, do curso de Optometria da UnC e dessa instituição, enquanto 
fomentadora de ações que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da 
população em muitas áreas, dentre elas a Saúde Visual. 

 

Palavras-Chave: Optometria. Saúde Visual. Universidade do Contestado (UnC) 
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OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA IoT DE CONTROLE DE ACESSO AO 

LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA UnC – UNIDADE 

DE MARCÍLIO DIAS 

 

Willian Virgilio Bechel603 

Luis Eduardo Palomino Bolivar604 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: É possível projetar uma solução a nível de software que permite 
acelerar a validação de usuários de uma fechadura eletrônica que possuí somente 
banco de dados remoto e impedir o não funcionamento da abertura quando o tráfego 
de dados na rede impede o acesso ao servidor ou eventual desconexão com o 
mesmo e a nível de hardware melhorar as condições energéticas?. OBJETIVOS: 
Implementar uma base de dados local em MariaDB que possua comunicação com a 
base de dados remota em MySQL que será utilizada para validar usuários com 
redução do tempo sem comprometer a segurança do sistema na CPU da fechadura. 
Realizar código em Python para que realize a comunicação entre as bases de dados 
local e remota, obter melhora do tempo de validação quando ocorrer tráfego de rede 
ou funcionamento contínuo de liberações de usuários e registros de acessos com 
eventual desconexão com o servidor. Monitorar o desempenho do tempo de 
validação para que realmente apresente reduções de atrasos no sistema embarcado 
que controla as travas da porta e sensor RFID. Reduzir o consumo de energia na 
fechadura eletrônica, considerando a otimização de hardware com o 
acondicionamento de um fim de curso impossibilitando o consumo energético da 
fechadura magnética com a porta aberta e monitorar o consumo de energia para que 
realmente apresente redução do consumo energético. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Metodologia de desenvolvimento Water Fall iniciando com Layout do Projeto, 
Desenvolvimento do Hardware, Programação do Sistema, Validação e Análise do 
Sistema. Para o desenvolvimento do hardware utiliza-se os seguintes materiais, 
Rasoberry Pi, sensor RFID, eletroímã, sensor fim de curso, fontes de 5 e 12 Volts e 
tags de identificação para os usuários. RESULTADOS: O tempo de validação de 
usuário quando não há conexão com a internet é de 1,415 segundos e obteve 
economia equivalente a um real anual baseando-se a instalação no Laboratório de 
Desenvolvimento onde a porta permanece aberta em um período de 5 horas nos 
dias uteis no período de 9 meses. CONCLUSÕES: A instalação do fim de curso, no 
hardware da fechadura torna-se economicamente relevante em lugares onde a porta 
permanece aberta por longos períodos de tempo ou quando instalada mais de uma 
na mesma edificação. O preço do fim de curso Moujen-8108 utilizado neste projeto 
equivale aproximadamente a quarenta reais em 2021, porem sua mecânica é 
simples, possibilitando ser usado de parâmetro para outros meios economicamente 
melhores com a mesma função de impedir a passagem de corrente quando for 
comutado. A linguagem de programação Python mostrou simplicidade, grande 
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velocidade de compilação além de possuir diversos conteúdos em livros e internet. É 
uma linguagem que mostrou ter fácil comunicação com as bases de dados e rápida 
comunicação com o Raspberry P.i 

 

Palavras-Chave: Raspberry Pi. Python. MySQL. MariaDB. Fechadura Eletrônica. 
IoT.  
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COLETAS DE DADOS METEOROLÓGICOS E SUA IMPORTÂNCIA NA 

APLICAÇÃO AGRÍCOLA  

 

Jean Alex Lisboa dos Santos605 
Silvio de Souza e Silva606 

Luiz Carlos Weinschütz607 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O tempo é um fator físico que afeta praticamente todos os setores 
da sociedade principalmente a agricultura que é prejudicada pela falta de dados e 
análises meteorológicas precisas, a falta de dados ou estações descalibradas vêm 
causando perdas nos registros que podem ser cruciais para um histórico 
meteorológico, perdendo extremos ou variáveis importantes. OBJETIVOS: Observar 
os dados, como estão ocorrendo e sua frequência; Montar uma base para coleta de 
dados meteorológicos; Coletar os dados para formular médias e anomalias de 
temperatura e precipitação; Realizar uma análise dos dados e tentar interpretar os 
mesmos; MATERIAIS E MÉTODOS: Material utilizado foi uma estação 
meteorológica automática, onde foi realizada diariamente a coleta dos dados de 
temperatura máxima e mínima. Foi anotado primeiramente em uma tabela feita 
manuscrita ou se preferir pode fazer diretamente no Excel e montar uma tabela 
detalhada, onde na mesma pode adicionar as formulas de médias e adicionar 
formulas. Na medição de precipitação também se pode realizar o tabelamento, o 
mesmo pode ser feito manuscrito e/ou no Excel, nesse caso pode utilizar a internet 
para pesquisar as médias pluviométricas mensais que variam bastante por região. 
RESULTADOS: Os resultados obtidos foi um histórico de dados detalhados, que 
foram formados de acordo com a coleta dos dados meteorológicos, com base neles 
podemos identificar os extremos meteorológicos como precipitação e temperaturas, 
bem como suas variações. CONCLUSÕES: O monitoramento permite formar um 
banco de dados mais específico para a região, para auxiliar a previsão de média e 
anomalias, para orientar os sistemas de monitoramento, avisos meteorológicos, 
alertas fitossanitários e análises de um meteorologista. 
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DOR LOMBAR EM COLABORADORES DE AMBIENTE FABRIL608 

 

Brenda Neuendorf609 
Gabrieli Claudino610 

Guilherme Antunes da Silva611 
Nathalia Willner Souza612 

Nicoly Caroliny Alves613 
Jaqueline Sueli Horodéski614 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A dor lombar é uma condição que pode atingir até 84% das pessoas 
em algum momento da vida, o que causando grande demanda aos serviços de 
saúde (WALKER BF, 2000). O diagnóstico específico sobre possíveis causas da dor 
lombar não é determinado entre 90-95% dos casos, uma vez que a dor lombar 
apresenta caráter multifatorial (O’ SULLIVAN, 2005). Muitas vezes a dor lombar está 
relacionam a um conjunto fatores sociodemográficos (idade, sexo, renda e 
escolaridade), estado de saúde, estilo de vida ou comportamento (tabagismo, 
alimentação e sedentarismo) e ocupação (trabalho físico pesado, movimentos 
repetitivos). (VOLIN, 1997). Lombalgia é sensação de dor ou rigidez localizada na 
extremidade da coluna vertebral, situada acima das nádegas ou como dor 
secundária ao uso excessivo de estrutura anatômica normal ou, ainda como dor 
secundária a trauma ou deformidade de estrutura anatômica. (RESSIGNOL et al, 
1988). As atividades laborais ou ocupacionais são empregos que envolvam 
levantamento de peso acima da capacidade do empregado, ou trabalho na posição 
por horas em posturas inadequadas, causando má postura, debilidade e 
encurtamento musculares reduzindo a capacidade funcional (ROSSIGNOL et al, 
1988). OBJETIVOS: Avaliar os níveis de dor na coluna lombar em colaboradores de 
empresa de papelão. MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo é de natureza 
prospectiva analítica, descritiva, não randomizada, realizada no sul do Paraná, 
critério de inclusão foram doze colaboradores de uma empresa de papelão no setor 
de produção no período noturno, com tempo mínimo de seis meses de trabalho, 
ambos os sexos, idade igual ou maior que 18 anos, com funções diferentes. Critérios 
de exclusão foram menor aprendiz colaboradores com alguma patologia 
diagnosticada deficiência mental ou física. Foram feitas perguntas baseadas em um 
questionário de Souza e Kriger ano 2.000, e também utilizada uma escala para 
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avaliar o nível de dor dos pacientes. Todas as pesquisas foram realizadas com a 
permissão dos colaboradores e da empresa. RESULTADOS: Foram avaliados 12 
colaboradores com os valores de distribuição da amostra apontaram a 
predominância das dores lombares intensas (75%) variando de 10 a 8 pontos no 
nível da dor, dores moderadas (25%) apresentando dor em níveis 7 a 6 pontos na 
escala analógica da dor. Destes, 98% dos funcionários que trabalham com 
movimentos repetitivos, má postura no ambiente de trabalho, movimentos 
frequentes de abaixamento, e frequente levantamento de peso. é possível ter uma 
maior compreensão na região lombar. Em relação a frequência de dor que os 
colaboradores sentiam, obteve-se com grande frequencia CONCLUSÕES: A partir 
do questionário aplicado nos colaboradores da empresa foi possível identificar que 
existe, independentemente da idade. Concluimos neste estudo que os 
colaboradores apresentavam dores significativas na região lombar precisando de 
uma atenção especial para correção da postura dos colaboradores no setor 
papeleiro para reduzi causados pelo esforço e pela má postura apresentada no 
ambiente da empresa. Diante disto, foi possível comprovar que as pesquisas nas 
quais nos baseamos é verídica, pois o questionario apresentou dados compatíveis 
com o mesmo. Como forma de solução, a empresa já dispõe de medidas para evitar 
tais problemas fazendo ginástica laboral uma vez na semana, porém necessitaria de 
uma demonstração correta de como realizar os movimentos e como manter a boa 
postura. Isso podera ser realizado a partir de diálogos diários de segurança (dds) 
banner, e palestras explicativas. 
 

Palavras-Chave: Fisioterapia. Dor lombar. Colaboradores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

297 
Anais do X Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (X SIPEX) 
ISBN: 978-65-88712-80-1 

ANÁLISE COMPARATIVA DOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID 19 NAS 

EMPRESAS DE SERVIÇO E INDÚSTRIA DAS CIDADES DE CANOINHAS E TRÊS 

BARRAS615 

 

Priscila Nazario616 

Marisa Liller Knop617 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Diante das dificuldades enfrentadas pela sociedade em decorrência 
dos impactos causados pela pandemia mundial de COVID 19 ocorrida em 2020, é 
de grande valia tomar ciência dos impactos vividos no meio empresarial que 
interferiram de maneira exponencial no cenário socioeconômico. Ressalta-se a 
importância de estudos que evidenciem os maiores impactos, como forma de 
conhecer e diagnosticar os maiores desafios, se estão na indústria ou concentram-
se nas empresas prestadoras de serviço. OBJETIVOS: Analisou-se a diferença dos 
impactos da pandemia da covid 19 das empresas do segmento de serviço e 
indústria. De modo específico: Identificou-se os impactos econômicos diretos em 
relação às dificuldades que as empresas estão enfrentando, em virtude do 
cumprimento das regras sanitárias, redução do número de empregados, uso de 
férias coletivas. Investigou-se os métodos que estão sendo utilizados pelas 
empresas para que consigam sobressair diante dos impactos causados pela 
pandemia, como utilização de recursos governamentais como o Pronampe, o 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese) e Fundo Garantidor de 
Investimentos (FGI). MATERIAIS E MÉTODOS: A natureza da pesquisa é 
quantitativa, o recorte territorial compreende as empresas (indústria e serviços) 
localizadas nos municípios de Canoinhas e Três Barras. O período de análise 
compreendeu o estado de pandemia (03/2020 até os dias atuais). A amostra foi 
composta por empresas de médio e grande porte. Os dados obtidos por meio de 
questionário, foram analisados com o software SPSS, com teste comparativo (z, t). 
RESULTADOS: Ao pesquisar o uso de recursos governamentais do pacote de 
medidas utilizado por empresas do ramo de serviço e indústria verificou-se que não 
houve demissões, nem reduções de jornada de trabalho das empresas nem uso de 
férias coletivas. A antecipação de feriado ocorreu apenas em  17% das indústrias 
pesquisadas. No que concerne a opção “banco de horas”, diminuição da jornada de 
trabalho, para reposição após período crítico da covid-19, não foram utilizados pelas 
empresas. Ao optar por alguma das medidas emergenciais disponibilizadas pelo 
governo: constatou-se que em Serviço foram 71,4% e 33,3% na indústria (p=0,29) 
não havendo diferenças significativas. Tendo em consideração a tributos: houve 
adiamento de pagamentos de FGTS por parte da empresa, no período estipulado 
pelo Governo Federal em apenas 14,3% nas empresas de serviço e nenhuma na 
indústria (p=0,33). O Governo por meio da MP 936 determinou possível a 
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interrupção do contrato de trabalho por meio de acordo individual pelo período de 
até 60 dias, utilização foi de 14,3% nas empresas de serviço, e 17,3% nas indústrias 
sem diferenças significativas. Nas empresas houve afastamento por contaminação e 
suspeitas de COVID 19, (serviço houve 57,1% e na indústria 66,7%, de forma 
semelhante). Em relação ao faturamento nas empresas de serviço (não houve 
aumento, 57,1% diminuíram o faturamento e 42,9% manteve-se) nas industrias 
(15,4% aumentaram, 53,8% diminuição e 16,7% manteve-se) apesar de poucas 
diferenças numéricas, estatisticamente não são significantes. CONCLUSÕES: O 
impacto da pandemia ocorreu em todas as empresas, mas nos municípios de 
Canoinhas e Três Barras não houve diferença significativa no segmento de serviço e 
indústria. Conclui-se que o impacto ocorreu de forma semelhante. 
 

Palavras-Chave: COVID 19. Pandemia. Economia. 
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OCORRÊNCIA DE ARTHROPODA EM PALEOTOCAS DO PROJETO 

GEOPARQUE CAMINHOS DOS CÂNIONS DO SUL 

 

Isaela Steff618 

Maristela Povaluk619 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: Os ambientes subterrâneos entendem como conjunto de espaços e 
cavidades, tendo como possibilidade de serem preenchidos por ar ou água, 
incluindo galerias e salões (FONSECA; BICHUETTE, 2015). Diferentemente do 
ambiente superficial ou também denominado como meio epígeo, os ambientes 
subterrâneos não apresentam ciclos como temperatura e claridade diários, mas 
desenvolve características peculiares como a ausência de luz, umidade próxima da 
saturação e até mesmo uma estabilidade ambiental. As paleotocas são 
consideradas como cavernas, desde que estejam de acordo com os requisitos como 
por exemplo ter acesso ao seu interior e que seu diâmetro seja superior a 60-80 cm. 
Buchmann (2016) define paleotocas como “estruturas biogênicas escavadas por 
mamíferos gigantes extintos que viveram no Plioceno e Pleistoceno”. Estas tocas 
gigantes são caracterizadas como os maiores icnofósseis, classificadas em dois 
tipos: crotovinas, quando são encontradas preenchidas de sedimentos e Paleotocas 
quando o acesso é possível, e geralmente pode-se observar marcas de garras em 
seu interior. Sua idade não pode ser definida, sendo a idade da rocha escavada não 
correspondente a idade da paleotoca. OBJETIVOS: Identificar as famílias de 
artrópodes presentes em Paleotocas do Sul de Santa Catarina e Norte do Rio 
Grande do Sul e efetuar um levantamento das famílias de artrópodes em paleotocas 
que compõe o Projeto Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. MATERIAIS E MÉTODOS: Caracterizou-se como pesquisa 
bibliográfica de campo e laboratorial com 20 amostras. RESULTADOS: Constatou-
se a existência de semelhança nas famílias dos artrópodes, mesmo as Paleotocas 
serem distantes uma das outras. As famílias de invertebrados (Arthropoda) 
encontrados em Paleotocas do Geoparque são: Gonyleptidae; Noctuidae; Pholcidae; 
Reduviidae; Erebidae; Drosophilidae; Ctenidae; Phalangopsidae. Após a análise de 
dados foi elaborado uma cartilha da referida classificação, que estará disponível na 
biblioteca da UNC Mafra. CONCLUSÕES: Desta forma constatou-se que esta 
pesquisa foi de extrema relevância para ampliar os conhecimentos neste ambiente, 
ainda é importante destacar que existe uma lacuna na pesquisa desta fauna neste 
tipo de estrutura, aconselhando novas pesquisas para preencher esta escassez. 

 

Palavras-Chave: Invertebrados. Paleotocas. Classificação. 
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DESIGUALDADES NA ESCOLA: O QUE A PANDEMIA NOS MOSTROU? 

 

Andressa Colbalchini620 

Gabriela Pedó621 

Liani Favretto622 

 

RESUMO  

No mês de março de 2020, o ensino presencial nas escolas brasileiras foi suspenso 
em razão da pandemia de COVID-19, gerando um movimento inédito de adaptação 
metodológica no tocante ao processo ensino-aprendizagem. No entanto, esse 
movimento sofreu os impactos da desigualdade social que permeia a realidade do 
estudante das escolas públicas. Este artigo teve por objetivo analisar as 
metodologias adotadas pelas escolas, através de uma pesquisa bibliográfica na 
literatura publicada em 2020, buscando evidenciar as relações de inclusão e 
exclusão agravadas no contexto da pandemia. Verificou-se que grande parte das 
metodologias adotadas não garante a aprendizagem de qualidade e o direito à 
educação para todos, além de não considerar a diversidade de contextos 
psicossociais vivenciados pelos estudantes. Concluiu-se que os déficits na educação 
pública não surgiram em função da pandemia, porém foram intensamente agravados 
em função dela. Sendo assim, considera-se emergencial o investimento estatal na 
educação, através da consolidação de políticas públicas para a atenuação das 
desigualdades sociais expostas nesse contexto de crise. INTRODUÇÃO: Diante do 
contexto trazido pela pandemia, as escolas do país precisaram reinventar-se para 
dar seguimento às atividades letivas. A adequação das estratégias utilizadas à 
diversidade de estudantes, que possuem diferentes modos de aprendizagem, assim 
como diferentes níveis de apoio familiar e socioeconômico, tornou-se um desafio no 
campo da educação. Um agravante desse processo é a disparidade histórica entre 
ensino público e privado no tocante aos recursos institucionais disponíveis, situação 
evidenciada do contexto da pandemia. Diante dessa nova realidade, faz-se 
imprescindível discutir sobre o papel da escola na transformação social e na 
inclusão equitativa dos sujeitos na sociedade, e em especial sobre a necessidade de 
transpor as adversidades de uma educação feita remotamente, em um país onde o 
acesso às tecnologias não é uniforme. A problematização dessa temática pode 
contribuir para desvelar as formas com que as desigualdades estruturantes da 
sociedade se encontram refletidas na instituição escolar, e assim contribuir para que 
seja garantido o direito à educação de qualidade para todos os estudantes 
brasileiros. OBJETIVOS: o objetivo deste artigo é analisar as metodologias 
adotadas pelas escolas brasileiras, tanto públicas quanto privadas, buscando 
evidenciar as relações de inclusão e exclusão agravadas no contexto da pandemia. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se um levantamento da produção bibliográfica 
publicada em bases de dados no ano de 2020, e a análise dos artigos obtidos. 
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Utilizou-se as plataformas Google Acadêmico e Scielo, fazendo uso dos seguintes 
descritores: “escola e pandemia”, “metodologias” e “adaptação metodológica” e 
“desigualdades na escola”. Foram selecionados apenas artigos publicados no ano 
de 2020, que abordaram as adaptações metodológicas no ensino público e privado 
decorrentes da pandemia de COVID-19, e que se referiram apenas à educação 
básica, sendo preteridos os artigos referentes ao ensino superior. Em seguida, foi 
procedida uma análise preliminar dos artigos encontrados, observadas as 
recorrências e criadas articulações entre os discursos encontrados, conforme em 
Saraiva (2009). RESULTADOS: Das articulações entre os discursos encontrados 
nos artigos, obteve-se duas categorias de análise, sendo elas: “Adaptações 
metodológicas e relações de inclusão-exclusão na escola”, e “Fatores agravantes do 
impacto psicossocial e psicopedagógico da pandemia”. Na primeira, observou-se 
que a adoção de ferramentas de ensino que façam uso de internet e de 
equipamentos para acessá-la é um fator de exclusão de grande parte dos 
estudantes brasileiros, especialmente os que frequentam a escola pública (CETIC, 
2019). Outras dificuldades nessa categoria de análise são: a infraestrutura deficitária 
das escolas públicas para atender à demanda tecnológica (NAKATA, 2020; 
LUDOVICO et al., 2020; CUNHA; SILVA E SILVA, 2020, AVELINO; MENDES, 
2020), a desvalorização docente (LUDOVICO et al., 2020), e a demanda de 
autonomia sobre alunos que não a exerciam anteriormente (AVELINO; MENDES, 
2020). Na segunda categoria, “Fatores agravantes do impacto psicossocial e 
psicopedagógico da pandemia”, observou-se fatores não estritamente relacionados 
à presença-ausência de acesso às TICs, mas que influenciam no processo ensino-
aprendizagem e devem ser considerados pela instituição escolar na adaptação 
metodológica. Entre elas, há a carência alimentar, a qualidade do ambiente em que 
se realiza o estudo remoto (SARAIVA; TRAVERSINI, LOCKMANN, 2020), a 
dificuldade de suporte dos pais na realização das atividades (CIFUENTES-FAURA, 
2020), e a saúde mental (LINHARES; ENUMO, 2020). CONCLUSÕES: A falta de 
uma eficaz coordenação de políticas educacionais de ensino a distância resultou em 
prejuízos e desigualdades no processo de ensino aprendizagem. Percebe-se que 
são multidimensionais as complexas relações de exclusão e inclusão presentes na 
instituição escolar no contexto atual. Os impactos advindos da pandemia foram 
intensos para todos, mas atingiram de forma específica os estudantes de baixa 
renda que frequentam a escola pública. Tendo em vista que a educação é um direito 
de todos e exerce forte influência nas transformações da sociedade, o Estado 
precisa tornar-se mais presente, garantindo um financiamento adequado, de modo a 
investir em um projeto de educação inclusivo, que forneça a garantia de que os 
alunos de todos os grupos sociais tenham a mesma probabilidade de sucesso e 
condições dignas de existência. 
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ESTUDO ACERCA DA EQUIDADE RACIAL NAS ORGANIZAÇÕES E 

TRABALHO623 

Liani Maria Hanauer Favretto624 

Camille Eduarda Miotto Basse625 

Eduardo Mocelin626 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Compreender os aspectos que envolvem a desigualdade étnico-
racial é complexo. Para Nunes e Lehfeld (2018), o ato discriminatório provoca 
consequências negativas para o trabalhador negro em seus aspectos socias, 
psicológicos e econômicos, impedindo seu desenvolvimento pessoal/profissional e 
desempenho em seu papel na sociedade. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto 
ETHOS (2017), entre as 500 maiores empresas do Brasil, somente 5% das 
empresas tem negros em seus quadros executivos e destes 0,5% são pretos, 
evidenciando a necessidade de serem implantadas políticas que contribuam para a 
inclusão da população negra no mercado de trabalho. Sob esse panorama, revela-
se a necessidade de desenvolver pesquisas que ampliem e evidenciem essa 
realidade, ao promover maior reflexão e conhecimento frente a esse mundo do 
trabalho desigual, razão pela qual tem-se como questão norteadora do presente 
estudo, a equidade racial nas organizações e trabalho. OBJETIVOS: Investigar 
estudos teóricos e empíricos, que abordem a equidade racial nas organizações e 
trabalho.  MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa em base de dados da SCIELO e 
Portal CAPES, com os descritores “equidade racial”, sendo delimitado os artigos 
publicados entre os anos de 2016 e 2021, independentemente do idioma. A partir 
dos resultados da pesquisa, utilizou-se abordagem quanti/qualitativa para a 
interpretação dos dados e análise de conteúdo das informações. RESULTADOS: 
Por meio dessa pesquisa, no portal SCIELO identificou-se doze artigos científicos 
relacionados a equidade racial, sendo seis deles direcionados a área da saúde; três 
relacionados a educação, analisando a educação básica, ensino médio e superior; 
dois contemplando aspectos de gênero e um artigo voltado as políticas públicas 
relacionados também a gênero. Complementarmente, no portal CAPES foram 
encontrados dez artigos, sendo quatro destes direcionados a políticas públicas 
contra o racismo; dois à questão da saúde pública; dois tratando do racismo 
estrutural de forma geral e apenas dois voltados para ambientes organizacionais e 
de trabalho. CONCLUSÕES: Os dados dessa pesquisa, mostram a limitação de 
estudos voltados a área da equidade racial, sendo que apenas dois estudos 
abordaram a relação da pessoa negra em ambientes organizacionais e de trabalho, 
consistindo ainda, em uma abordagem pouco abrangente e mais direcionada a 
questões pontuais do gênero organizações e trabalho. Esse estudo corrobora, no 
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sentido de mostrar a necessidade de pesquisas empíricas darem voz às pessoas 
negras, mostrarem a realidade de suas vivências em organizações. 
 

Palavras-Chave: Equidade racial. Organizações. Trabalho. 
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PSICOLOGIA E MOTOCICLISMO: UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS 

PRATICANTES EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS SOCIAIS E PSICOLÓGICOS 

ENVOLVIDOS NESSA ATIVIDADE 627 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista628 

Simone Carniel Miniuk629 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Da invenção da roda aos motores a vapor, muitas outras 
aconteceram, incluindo o projeto e a construção de motocicletas. As motocicletas 
foram inicialmente utilizadas como meio de transporte para auxiliar no trabalho e na 
movimentação das pessoas. O uso de motocicletas na área do turismo é 
considerado uma área recente e denomina-se motociclismo. Observa-se em estudos 
como de Calixto (2015), Kist (2017) e Marim (2010) que andar de moto, é abordado 
para além de um meio de transporte, consideram também como ferramenta de 
trabalho e atividade de lazer, e em relação a prática do lazer proporciona sensações 
variadas, como por exemplo: prazer em pilotar, felicidade ao se desprender de 
ocupações do dia a dia e reencontrar os amigos, entre outros aspectos benéficos e 
duradouro que se pode ser observado ao longo da semana naqueles que praticaram 
a atividade. OBJETIVOS: Esse trabalho teve como principais objetivos, demonstrar 
os benefícios da experiência, sustentando referências científicas, compreender a 
percepção dos motociclistas acerca dos fatores sociais e psicológicos envolvidos 
nesta atividade, identificar quais as emoções experienciadas pelos envolvidos, 
conhecer sobre as relações sociais e psicológicas advindos da prática. MATERIAIS 
E MÉTODOS: A pesquisa se insere na área de Ciências Humanas e Sociais, os 
objetivos são exploratórios e a abordagem é qualitativa. O universo da pesquisa 
foram os motociclistas das cidades Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul, 
a amostra foi constituída por 20 indivíduos, utilizando a técnica Snowball. Seu 
procedimento de coleta de dados ocorreu por meio de um roteiro de entrevista 
semiestruturada, e a organização e análise dos dados ocorreu pelo método do 
Discurso do Sujeito Coletivo de Lafévre (2014).  RESULTADOS: Podemos destacar 
que a percepção do motociclista sobre os fatores sociais e psicológicos da atividade, 
o que evidencia uma prática que envolve riscos, porém oferece também contato com 
sentimentos positivos, entre eles felicidade, prazer, motivação, qualidade de vida, 
além de fatores sociais como novas experiências, amizades, aprendizados, 
solidariedade, entre outros. Cada um apresenta uma história com a prática, 
influenciada por sua subjetividade, e desta forma repercute nas formas como cada 
um avalia a sua relação com o motociclismo, os fatores sociais e psicológicos 
advindos da experiência. Diante de cada entrevista realizada foi possível identificar 
diversos fatores sociais e psicológicos trazidos pelos indivíduos. CONCLUSÕES: O 
motociclismo é uma prática que vem crescendo significativamente em nossa 
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sociedade, e a partir da realização desta pesquisa foi possível identificar que 
existem um número expressivo de indivíduos que são adeptos da prática. Além disso, 
também pode-se destacar que através do senso comum ainda existem muitos 
preconceitos com relação a quem se dedica a esta atividade, sendo geralmente 
julgados e discriminados por parte da sociedade, fator este que foi trazido nos 
discursos dos participantes por diversas vezes. Torna-se relevante destacar ainda 
que a pesquisa inicial era composta por mais objetivos (específicos), porém devido ao 
número expressivo de dados obtidos nos discursos desenvolvidos.das entrevistas, 
foi realizada a opção em apresentar neste artigo, apenas um recorte de parte da 
pesquisa realizada, sugerindo que novos estudos em relação a esta temática sejam  
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COVID-19: A PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DE UMA 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO NORTE CATARINENSE SOBRE A 

PANDEMIA630 

Ana Paula Pires631 
Claudia Mara Witt Ratochisnk632 

Nicoly Caroliny Alves633  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Sobre as pandemias, estas são conhecidas como epidemias que se 
espalham de forma muito rápida por diversos países e afetam uma quantidade 
relativamente grande de pessoas. De forma geral, geram consequências do nível 
micro ao macrossistêmico, impondo, pelo tempo em que duram, adaptações a novas 
regras e hábitos sociais para a população mundial e mobilizações de diversas 
naturezas para suas contenções. O surto da COVID-19 iniciou-se na China em 
dezembro de 2019 e desde então tem se alastrado por diversos locais e populações. 
Os profissionais de saúde são a base da linha de frente no combate à pandemia 
causada pelo coronavírus tendo em seu corpo profissional principalmente 
enfermeiros e técnicos de enfermagem que lutam diariamente para a recuperação 
de pessoas acometidas pela infecção viral pelo coronavírus, causador de diversas 
complicações, sendo que estes profissionais ficam expostos, vulneráveis a 
contaminação. OBJETIVOS: Estudar a percepção de acadêmicos de enfermagem 
de uma Universidade do planalto norte catarinense sobre a pandemia da Covid-19; 
Identificar e descrever os principais problemas e impactos psicológicos que afetam 
os profissionais de saúde envolvidos diretamente no enfrentamento da pandemia. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa básica de abordagem 
qualitativa, do tipo exploratória, descritiva e de levantamento. A mostra é composta 
por acadêmicos da 8 fase do curso de enfermagem de uma Universidade do 
Planalto Norte de Santa Catarina. Como instrumento para a coleta de dados será 
utilizado uma entrevista semiestruturada. Para a análise dos dados, será utilizada a 
análise categorial temática de conteúdo através da análise de Bardin. 
RESULTADOS: O desenvolvimento desta pesquisa servirá como material científico 
tanto para leitores em geral, como também, fonte geradora de informações para a 
comunidade científica interessada neste tema e na continuidade dele como fonte de 
revisão, trazendo informações atuais sobre os principais problemas e impactos 
psicológicos enfrentados durante a pandemia, principalmente pelos profissionais 
atuantes na linha de frente de combate.  CONCLUSÕES: Com a realização da 
pesquisa busca-se concluir os resultados desta pesquisa confrontando com os 
objetivos propostos inicialmente. 
 
Palavras-Chave: Pandemia. Covid-19. Enfermagem. 
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A VIVÊNCIA DO NASCIMENTO DO FILHO E O PLANO DE PARTO IDEALIZADO 

PELA MULHER 

 

Ana Paula Pires634 

Eliz Cristine Maurer Caus635 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O sonho da maternidade e o nascimento de um bebê abrangem 
diversos fatores, despertando fortes sentimentos e emoções, que ficarão marcados 
na vida da mulher como um evento único e singular. O plano de parto é 
recomendado pela OMS desde 1986, sendo elaborado no pré-natal, trata-se de um 
documento declarando o atendimento que a gestante espera para si e seu bebê, 
durante o processo de nascimento OBJETIVOS: Dessa forma, questiona-se: como a 
mulher com plano de parto o vivenciou efetivamente? Objetivou conhecer como a 
mulher que fez seu plano de parto o vivenciou efetivamente; apontar os pontos 
planejados e respeitados; identificar as dificuldades encontradas e verificar a 
satisfação da mulher. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, descritiva do tipo quanti-qualitativo. As entrevistas ocorreram de abril a 
junho de 2021 e os dados foram organizados segundo o Discurso do Sujeito Coletivo. 
Participaram 8 puérperas que tiveram parto normal com plano de parto elaborado, 
sendo 6 primigestas e 2 multigestas; 1 tinha 17 anos, 5 entre 20 e 28 anos e 2 entre 
30 e 34 anos RESULTADOS: Elencou-se 5 categorias sendo: I Aplicação do plano 
de parto realizado com a enfermeira esclarecendo as dúvidas; II Plano ainda pouco 
valorizado no hospital; III No plano foi uma “coisa”, na hora foi outra... IV O plano 
contribuiu para vivência significativa de parir e ter o filho em seus braços; V Pegar o 
bebê...foi incrível!... superar toda dor e abre uma expectativa sobre o que virá! 
CONCLUSÕES: Concluímos que o plano de parto é valioso no empoderamento da 
mulher para o parto, mas é necessária uma estratégia mais ampla para sua 
efetivação. 
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SINDROME DO NINHO VAZIO: A PERCEPÇÃO DE MÃES SOBRE O IMPACTO 

EM SUAS FAMILIAS 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista 636 

Jéssica Taline Rodrigues637638 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A compreensão da família tem sido construída conforme sua 
existência na sociedade, impactando expressivamente nas fases componentes no 
ciclo vital de cada indivíduo. O momento da saída de casa para o indivíduo é um 
período importante onde mudanças ocorrem em si, mas também em sua dinâmica 
familiar A mudança no ciclo familiar decorrente do ninho vazio surge quando um filho 
sai de casa, podendo gerar diversos sentimentos entre eles positivos e negativos em 
todos os integrantes da família. A estes sentimentos podemos nos referir como 
síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio é definida como o desconforto 
emocional dos pais ao verem seus filhos deixando a casa, o ninho vazio que atribui 
o período emocionalmente neutro na mudança de papel dos pais (SARTORI; 
ZILBERMAN, 2008). OBJETIVOS: Os objetivos que nortearam a pesquisa foram 
analisar a percepção de mães na mudança do ciclo familiar, a partir da identificação 
dos principais sentimentos envolvidos, descrever como as mães lidam, pautando a 
compreensão deste fenômeno a partir da percepção. MATERIAIS E MÉTODOS: De 
acordo com o CNPQ a pesquisa corresponde a área das Ciências Humanas e nas 
Ciências Sociais, conforme sua caracterização e objetivos (MORESI, 2002), se 
enquadra na área das Ciências Humanas e Sociais, método exploratório, com a 
abordagem qualitativa, e de levantamento de campo, tendo como vantagem o 
conhecimento direto na realidade. Participaram da pesquisa dezoito mães que 
tiveram a saída de seus filhos de casa nos últimos cinco anos (2015-2020) 
RESULTADOS: Inúmeras razões levam os filhos a deixarem a casa de seus pais, 
mesmo existindo o reconhecimento dos pais sobre a partida, é inevitável que ocorra 
a influência de alguns sentimentos relacionados ao evento (BARETO, 2013). Dados 
da pesquisa apontam que na realidade das participantes, seus filhos saíram de casa 
para estudar, gerando assim uma mistura de sentimentos como alegria e tristeza, 
alegria no que diz respeito a ver a realização dos seus filhos, bem como a tristeza 
quanto a distância do mesmo. Outros sentimentos como “vazio” também foram 
trazidos, onde após o evento, as mães não tinham atividades para desenvolver, pois 
sempre estavam em função de algo do filho, precisando ressignificar o ocorrido. 
CONCLUSÕES: Portanto através da pesquisa, pode-se concluir que mesmo sendo 
a fase da síndrome do ninho vazio um período de difícil enfrentamento pelas mães, 
o apoio e união familiar foram os aspectos que houveram destaque em todos os 
discursos analisados demonstrando que auxiliam para superação dos sentimentos 
gerados pela síndrome. Outro fator de extrema importância para lidar com os 
acontecimentos advindos da síndrome do ninho vazio foram as redes sociais, onde 
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fica evidente o apoio da utilização destas como forma em amenizar os impactos 
causados pelo fenômeno, nas transformações que a sociedade vive, é de extrema 
relevância considerar o apoio que as ferramentas tecnológicas oferecem, sendo os 
aparelhos tecnológicos tendem a promover aproximação dos indivíduos, 
neutralizando o sentimento de saudade. 

 

Palavras-Chave: Ciclo Familiar. Síndrome do Ninho Vazio. Percepção Materna. 
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ANÁLISE DO GANHO DE PESO DIÁRIO DE SUÍNOS EM FASE DE CRECHE 

SUBMETIDOS À ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL 

 

Mayele Rosa639 

Juliomar Andrucho Meskiu640 

Jonas de Paula Padilha641 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: A carne de suíno é a fonte de proteína animal mais importante no 
mundo. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador, tendo Santa Catarina como 
principal produtor e exportador do país. A qualidade da carne de suíno que chega à 
mesa do consumidor é resultado de um esforço que atende a diversos elos da 
cadeia produtiva, é nesse contexto que entram as práticas de alimentação animal, 
biosseguridade, bem-estar animal, boas práticas de produção, rastreabilidade e 
cuidados com o meio ambiente em geral. O enriquecimento ambiental é um 
processo que melhora a qualidade de vida dos animais mantidos em cativeiro, 
permitindo que seu comportamento possa ser o mais natural possível, diminuindo 
assim o estresse, o medo, o tédio, apatia e frustações. OBJETIVOS: Avaliar o 
ganho de peso diário de suínos confinados sem enriquecimento ambiental e com 
enriquecimento ambiental, e comparar seus respectivos desempenhos para 
determinar a influência positiva ou negativa do manejo. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foi acompanhado 1 lote com 71 animais, divididos em duas baias: Baia 1: Grupo 
controle – 35 animais, machos e fêmeas, sem enriquecimento ambiental; Baia 2: 
Grupo experimento – 36 animais, machos e fêmeas com enriquecimento ambiental; 
Os leitões foram pesados ao desmame (33 dias) e ao final da fase de creche (68 
dias). Com base nestes dados foi calculada a média de ganho de peso diário 
(GMPD) (KG/dia) dos animais. Durante o período de creche (35 dias) os grupos com 
enriquecimento ambiental receberam brinquedos de diversos tipos, feitos em sua 
maior parte material reciclável. Os brinquedos foram lavados e/ou trocados todos os 
dias conforme a necessidade. As análises comportamentais foram feitas e os dados 
coletados a partir de vídeos dos animais. Três vezes por semana eram realizadas 
gravações totalizando 10 dias de gravação, 10 minutos cada baia, e posteriormente 
analisados com cautela os comportamentos apresentados nos vídeos para 
compilação de dados. RESULTADOS: Com a análise dos vídeos foi possível notar a 
diferença em alguns comportamentos, como nos comportamentos de fuçar a baia, 
fuçar o outro e deitar os animais que receberam o enriquecimento expressaram 
estes comportamentos cerca de metade das vezes em que os animais sem 
enriquecimento. Já em relação a ingestão de água e alimentos apresentaram 
resultados semelhantes. Com os cálculos foi possível perceber grande relevância 
nas pesagens. O grupo experimento – com enriquecimento ambiental, possuía 1 
leitão a mais que o grupo controle – sem enriquecimento ambiental, contudo, pode-

                                            
639

 Acadêmica do curso de Medicina Veterinária, Universidade do Contestado – UNC Canoinhas, e-
mail: rosamay1999@gmail.com. 

640
 Docente do curso de Medicina Veterinária, Universidade do Contestado – UNC Canoinhas, e-

mail:juliomar.meskiu@professor.unc.br 
641

 Orientador de campo, Engenharia Florestal, Centro de Educação Profissional "CEDUP VIDAL 
RAMOS". 



 

311 
Anais do X Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (X SIPEX) 
ISBN: 978-65-88712-80-1 

se observar entre os tratamentos, que ao final do trabalho o ganho médio de peso 
diário foi maior no lote com enriquecimento ambiental (GMPD=0,422 kg) em 
comparação ao lote controle (GMPD=0,392 kg), e também que nas pesagens iniciais 
o lote com E.A teve um peso inferior ao grupo controle, com diferença de 37,7Kg. 
Após o período de creche (35 dias) o mesmo apresentou um resultado excelente, 
com 13,68Kg a mais do que o grupo controle. CONCLUSÕES: Avaliando os 
resultados obtidos com a análise comportamental juntamente com a comparação do 
ganho de peso chega-se à conclusão de que neste caso, nestas condições de 
metodologia utilizadas, os resultados apresentaram uma diferença de ganho de peso 
diário, para mais (13,68kg) no tratamento com enriquecimento ambiental em relação 
ao outro. 

 

Palavras-Chave: Suíno. Enriquecimento ambiental. Bem-estar. Comportamento. 
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JUSTIÇA RESTAURATIVA: UM NOVO OLHAR SOBRE AS DEMANDAS DO 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL642 

 

Matheus Augusto Wünsche de Oliveira 643 

Adriane Oliveira Ningeliski644 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A resolução nº 12/2002 da UNESCO (2002, nº 2) define programa 
de justiça restaurativa como “qualquer programa que usa um processo restaurador e 
que busque atingir resultados restaurativos”. No mesmo sentido, a resolução cita 
ainda que o “processo restaurativo é entendido como aquele em que a vítima e o 
ofensor — e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos afetados por um crime 
— podem participar ativa e conjuntamente na resolução de questões decorrentes do 
delito, geralmente com a ajuda de um facilitador” (TIVERON, 2017). Portanto, trata-
se de uma forma de buscar um consenso entre todos os envolvidos na uma prática 
delituosa. RESULTADOS: observa-se que a morosidade do poder judiciário advém 
do acúmulo de demandas existentes. CONCLUSÕES: Constata-se que se novos 
métodos de resoluções de conflitos fossem adotadas no Brasil, como a justiça 
restaurativa, o poder judiciário ganharia maior celeridade na prestação jurisdicional. 

 

Palavras-Chave: Justiça Restaurativa. Judiciário. Resolução de conflitos. 
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A INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIAIS E FAMILIARES NOS 

COMPORTAMENTOS DE INDIVÍDUOS DETENTOS EM UM PRESÍDIO 

MUNICÍPIO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista 645 

Jaqueline Viesniewski646647 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os comportamentos criminosos acompanham nossa sociedade há 
muito tempo, não existindo um relato específico sobre a data de início. Sabe-se que 
desde o surgimento do homem existem conflitos, agressões e demais violações dos 
direitos básicos, ou seja, há muito tempo já havia disputa para sobrevivência. Nas 
palavras de Neis (2008) citado por Deus (2013), a prática de crimes pode estar 
vinculada a muitos fatores (sociais, ambientais, familiares, entre outros), de maneira 
que, afirmar por si só, que esses fatores conduzem à prática delituosa, seria um 
equívoco, pois o crime é resultante de múltiplas situações e não produto de uma 
única causa. OBJETIVOS: O presente estudo buscou investigar o que os detentos 
de uma unidade prisional, consideram como fatores influenciadores dos seus 
comportamentos crimonosos, quais foram as condições envolvidas em seu 
desenvolvimento que contribuíram para tais ocorrências. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Trata-se de um estudo o qual pertence a área das Ciências Humanas e Sociais, com 
finalidade básica estratégica, de caráter exploratório com abordagem quantitativa e 
qualitativa. No que diz respeito a sua coleta de dados, o mesmo pode-se definir 
como sendo de levantamento de campo (survey). O universo da pesquisa foi 
formado pelos indivíduos detentos no Presídio Regional de Mafra, o qual atende a 
população dos municípios que compõem a região do Planalto Norte de Santa 
Catarina. A amostra foi composta por 20 indivíduos que estavam detentos no local 
delimitado. O local disponibilizado para coletar os dados, foi dentro do presidio, em 
um local reservado, buscando não expor as informações de cada participante da 
pesquisa, mantendo o sigilo e a ética. RESULTADOS: A partir do estudo e dos 
resultados da pesquisa foi possível constatar que o aspecto familiar foi apresentado 
nos discursos como sendo forte influência nos comportamentos criminosos. Neste 
estudo foi possível também, traçar que a maioria são jovens, não concluíram os 
estudos, não conseguiram se inserir no mercado de trabalho, levando os mesmos a 
acreditar na satisfação do dinheiro fácil e no comércio dos ilícitos. Esses jovens 
optam pelo caminho mais fácil mercado do crime, traficando para ter uma renda 
extra. A desigualdade social, cultura, e falta de acesso a informações sobre a 
importância do estudo na vida dos jovens tem forte relação no comportamento do 
sujeito ao mundo do crime. No discurso de cada participante da amostra existe 
arrependimento e o grande desejo de ser alguém melhor, mas a realidade pode ser 
diferente diante dos olhos da nossa sociedade com o medo de um ex detento. 
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CONCLUSÕES: Neste estudo pode-se considerar que torna-se necessário uma 
remodelação social não somente a nível do sistema penitenciário, mas sim de todos 
os sistemas que compõem a sociedade, sendo o educacional, familiar, de saúde e 
também de assistência social, pois a partir disto possibilita uma sociedade com mais 
acesso a informações, acesso ao mercado de trabalho, e com isso o impacto nos 
gastos com a saúde diminuiriam. E em nível penitenciário, possibilitaria uma 
reeducação e uma segunda chance para o detento se inserir a sociedade com a 
possibilidade real de mudança e crescimento pessoal. 

 

Palavras-Chave: Ciclo Familiar. Síndrome do Ninho Vazio. Percepção Materna. 
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POTENCIALIDADES TURISTICAS: O TURISMO COMO GERADOR DE NOVOS 

EMPREENDIMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE CANOINHAS648 

 

Gildo Carlos Nogueira Cardoso649 

Jonas Iachitz 650 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O turismo tem se representado, nos últimos anos, como uma das 
atividades econômicas mais promissoras, atingindo vários setores da economia. É 
um assunto abordado como fenômeno do consumo, pois as pessoas compram não 
somente produtos e serviços como também resultados e principalmente 
experiências, criando assim novos mercados e gerando renda. A questão do turismo 
está voltada à geração de empregos, além de investimentos, proporcionando 
aumento da arrecadação de impostos e tributos, renda para os empreendedores e 
inclusão social, produzindo efeitos na economia e alavancando outros setores. Nos 
últimos anos o turismo, nas pequenas cidades, vem ganhando força, tanto 
econômica como social. Geralmente é um turismo em espaços naturais, com traços 
históricos e culturais que levam o turista a contemplar o passado através das 
histórias, costumes e a gastronomia local. Diante do exposto buscou-se responder a 
seguinte questão de problema com o desenvolvimento da pesquisa: Quais as 
potencialidades turísticas do município de Canoinhas, gerando oportunidades de 
novos empreendimentos? OBJETIVO: O objetivo geral do estudo foi analisar as 
potencialidades turísticas do município de Canoinhas, como oportunidades de novos 
empreendimentos na cidade. Como metodologia, a pesquisa caracterizou-se como 
sendo de natureza aplicada, onde a mesma teve como objetivo estudar o problema 
proposto, por seu interesse prático, onde os resultados serão aplicados de forma a 
solucionar os problemas que ocorrem na realidade. METODOLOGIA: A coleta dos 
dados ocorreu junto Prefeitura Municipal de Canoinhas, na Secretaria de 
Desenvolvimento econômico do município, bem como junto ao Conselho municipal 
de turismo. A análise dos dados ocorreu através de análise de conteúdo. 
RESULTADO: Como resultado, tem-se prioritariamente a necessidade de 
investimento na melhoria da infraestrutura existente no município de Canoinhas 
necessária à implantação da atividade turística. Como se sabe, a solução dos 
problemas de infraestrutura é condição necessária para que se tenha acesso a 
serviços básicos tanto para os habitantes de uma determinada localidade quanto 
para aqueles que são visitantes. Ao mesmo tempo a ampliação da infraestrutura 
promove a redução de custos, aumento da produtividade, aprimoramento da 
qualidade dos bens e serviços da estrutura produtiva e consolidação da integração 
regional. O município de Canoinhas dispõe de uma infraestrutura que necessita de 
investimento, especialmente no que diz respeito à capacidade de recepção de 
turistas. Sendo que, as estruturas já existentes têm uma capacidade ainda limitada 
para atender uma possível demanda turística de forma adequada. Portanto, 
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aspectos como estes merecem uma atenção especial por parte de entidades 
públicas e privadas. As pesquisas, nesse estudo, até o momento, permitem afirmar 
que a cidade de Canoinhas pode vir a ser uma potencialidade turística bem como 
uma alternativa para o desenvolvimento do município de modo a preservar a 
identidade do mesmo, além de manter em perfeito estado de conservação os 
patrimônios naturais e culturais. Porém deve estruturar a cadeia produtiva do turismo 
de modo a incentivar e fortalecer os empreendimentos econômicos, os quais geram 
novos empregos, renda e consequentemente desenvolvimento econômico, investir 
em uma infraestrutura adequada, capacitar profissionais para atuar nessa área, além 
de investir na divulgação dos produtos turísticos. Identificou-se, que o turismo pode 
ser, para o município de Canoinhas, um meio para a valorização da cultura local, 
preservação do meio ambiente, para a educação, impulsionar a economia, promover 
a sustentabilidade, além de outros benefícios. O estudo está em fase de 
desenvolvimento final, cabendo realizar as ultimas analises para a conclusão do 
mesmo. 

 

Palavras-Chave: Turismo. Desenvolvimento. Oportunidade. Empreendedorismo.  
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ALTERAÇÕES POSTURAIS NA ATIPCIDADE PANDÊMICA EM INDIVÍDUOS 

SAUDÁVEIS 

 

Amanda Rafaela de Oliveira Cruz651 
Débora Renata Domingues652 

Jessica Bianca Lauer653 
Thalia Fernanda Rank654 

Thaliane Pieczarcka655 
Paty Pereira656  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Com a chegada do novo COVID-19 no Brasil, diversas medidas de 
controle e prevenção dá para esta enfermidade foram tomadas pelas autoridades 
sanitárias locais. Essas medidas se diferenciaram de uma região para outra de todo 
país, porém uma se manteve a mesma em todo lugar, o distanciamento social. 
(BEZERRA, 2020). Ainda que não saibamos sobre as consequências físicas da 
COVID-19 a longo prazo, uma das consequências que vem preocupando bastante 
os profissionais da área da saúde consiste no fraque que os pacientes adquirem na 
UTI, devido à imobilidade, controle glicêmico abaixo do ideal e iatrogênia pelo uso 
de esteroides e bloqueadores neuromusculares. Podemos também incluir outras 
patologias devido ao imobilismo como o descondicionamento cardiorrespiratório, 
instabilidade postural, tromboembolismo venoso, encurtamento muscular, 
contraturas e úlceras por pressão (SILVA, 2020). A atuação do fisioterapeuta 
intensivista dentro de pandemia da COVID-19 são muitas e a abordagem terapêutica 
deve ser individualizada. Em um único plantão de 12 horas, o profissional da 
fisioterapia pode ter que realizar inúmeros procedimentos na UTI ou Emergência 
COVID, dentre eles podemos citar o auxílio a intubações, mudanças de decúbito, 
monitorizações, titulações de PEEP, os ajustes necessários para uma ventilação 
mecânica adequada, desmames, extubações, atuação em ressuscitações 
cardiopulmonares, dentre outros. Sendo assim podemos compreender melhor a 
importância do fisioterapeuta na atuação em terapia intensiva, promovendo assim 
um melhor reconhecimento da sociedade em geral e dos gestores em saúde 
(GUIMARÃES, 2020). OBJETIVO: Observar a auto percepção quanto as dores 
depois do início da pandemia. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo é 
descritivo, quantitativo e exploratório, a coleta de dados foi elaborado um 
instrumento sendo esse um questionário de auto percepção composto por 11 
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perguntas fechadas, sendo duas desses dados demográficos, o mesmo foi enviado 
através de um link gerado pelo Google Forms via WhatsApp, o período estipulado 
para a coleta de dados e fechamento da amostra foi de um dia útil. Após a coleta de 
dados, os dados foram analisados através do software Microsoft Excel. 
RESULTADOS: O estudo contou com a participação de 48 pessoas, com uma 
média de idade de 23 anos, sendo população em geral do sexo feminino 68,80% e 
masculino 31,20% representado no. Considerando as perguntas realizadas, pode-se 
observar que 55,30% das pessoas que responderam o questionário relatam que as 
dores aumentaram depois do início da pandemia, também podemos observar que 
antes da pandemia as dores de cabeça, nas costas ou pescoço já eram presentes 
em 79,2% da população, da mesma forma que 59,60% percebeu uma diferença 
significativa na postura depois que houve o surgimento da pandemia. 
CONCLUSÕES: Observou-se no presente estudo que os participantes desse 
questionário conseguiram perceber alterações na postura depois do início da 
pandemia e com isso também percebe-se que houve um aumento significativo de 
dores nas costas, cabeça ou pescoço após aparecimento do COVID-19.  Com base 
nos estudos, observa-se a necessidade de atividades com movimentos globais para 
a conservação do bem-estar e da qualidade de vida da população.  
 
Palavras-Chave: Pandemia. Postura. Fisioterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


