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PREFÁCIO 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade do 

Contestado (PRPPGE) promoveu no dia 08 de novembro de 2018 o VIII Seminário 

Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPEX).  

O SIPEX vem reafirmar a necessidade de tornar público o conhecimento 

produzido na UnC por meio da socialização dos trabalhos para a comunidade 

científica e sociedade.  

O Seminário possibilitou novas formas assimiláveis de conhecimento para 

todos os segmentos da ciência.  

Em 2018 o SIPEX contou com 258 trabalhos apresentados na modalidade de 

pôster e 30 na modalidade 180 segundos.  

O evento permitiu ampla discussão sobre as atividades científicas com vistas 

a difusão do conhecimento em prol do ensino, pesquisa e extensão da UnC.  

Conheça os trabalhos apresentados no VIII Seminário Integrado de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UnC.  

Boa Leitura!  

 

 

Comissão Organizadora 
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INTERAÇÕES ARTRÓPODES-PLANTA DO PERMIANO DA BACIA DO PARANÁ 

NA COLEÇÃO DO CENPALEO1 

 

Gustavo Antonio Francisco Alves2 
João Henrique Zahdi Ricetti3 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Dentre a coleção científica do Centro Paleontológico da Universida- 
de do Contestado – CenPaleo, uma das subcoleções menos abordadas em estudos 
e pesquisas é a paleobotânica. Composta por uma grande variedade de organismos, 
desde bactérias fotossintetizantes até folhas e troncos fossilizados, são provenientes 
principalmente da Bacia do Paraná. Em contraposição, um vasto número de 
artrópodes fósseis são conhecidos para as rochas Paleozoicas da Bacia do Paraná, 
cujo estudo traz a luz do conhecimento características adaptativas de espécies que 
vivi- am nesta região do Gondwana ocidental durante o Período Permiano, com 
todas suas variações paleoclimáticas e paleoambientais (RICETTI et al., 2016; 
ADAMI-RODRIGUES; PAZINATO; PINTO, 2016; PAZINATO; SOARES; ADAMI-
RODRIGUES, 2016). Assim, o presente trabalho visa o estudo das relações entre 
artrópodes e as plantas, usando como base a coleção paleobotânica do CenPaleo, 
através da análise de tecidos de reação em lâminas foliares de variadas unidades 
estratigráficas do Permiano da Bacia do Paraná. OBJETIVOS: Buscar no acervo 
tombado do CenPaleo por preservações foliares fósseis provenientes de formações 
geológicas de idade Permiana e os submeter a um processo de análise em busca de 
tecidos de reação (cicatrização) nas lâminas foliares fósseis, indicativos da presença 
de interação entre artrópodes e plantas, bem como padrões morfológicos diagnósti- 
cos da interação entre artrópodes e plantas. MATERIAIS E MÉTODOS: Para o de- 
senvolvimento desta pesquisa foram analisadas todas as lâminas foliares de idade 
permiana, tombadas na coleção científica do CenPaleo, com área maior a 1 cm², 
buscando assim indícios de interações entre artrópodes e plantas, segundo Beck e 
Labandeira, (1998) e Adami-Rodrigues, Iannuzzi e Pinto, 2004. As interações foram 
classificadas conforme o Guide to Insect (and Other) Damage Types on Compressed 
Plant Fossils (LABANDEIRA et al., 2007). O total de 300 espécimes foram 
analisados segundo esta metodologia, provenientes da formação Rio do Rasto, 
Teresina e Rio Bonito. RESULTADOS: Um total de 300 espécimes com área maior 
de 1 cm² foram analisados, destes 35 apresentavam indícios de interação entre 

                                                           
1
Projeto Financiado pelo Artigo 170 através do Programa de Bolsas Universitárias de Santa 
Catarina – UNIEDU 
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Orientador, CenPaleo, Universidae do Contestado - UnC Mafra; Doutorando no Programa de pós-
Graduação em Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: 
joao.cenpaleo@unc.br 
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artrópodes e plan- tas. Os espécimes são provenientes da Formação Rio do Rasto 
(244 espécimes, 28 apresentando indícios de interações), Formação Teresina (49 
espécimes, 6 apresentando indícios de interações) e Formação Rio Bonito (7 
espécimes, 1 apresentando indícios de interações). CONCLUSÕES: Dentre as 300 
peças analisadas, a maioria é proveniente do Permiano Superior, sendo 81,33% 
provenientes da Formação Rio do Rasto, e 16,33% da Formação Teresina. Apenas 
2,33% provenientes do Eoper- miano (Formação Rio Bonito). A Formação Rio do 
Rasto apresenta um índice de interação de 11,47% (28 espécimes com interações 
para 244 espécimes analisados). A Formação Teresina apresenta um índice de 
interações de 12.24% (6 espécimes com interações para 49 espécimes analisados). 
A Formação Rio Bonito apresenta um índice de 14,28% (1 espécimes com indícios 
de interações para 7 analisa- dos). Percebe-se uma baixa variação dos índices para 
diferentes momentos do Período Permiano nas amostras analisadas (11,47%, 
12.24%¨e 14,28%), com uma um ápice de interações para as amostras da Formação 
Rio Bonito. A presente pesquisa encontra-se em desenvolvimento, sendo que mais 
dados serão incorporados à mesma até sua divulgação final. 

Palavras-chave: Paleozoico. Interação Artrópode-Planta. Rio do Rasto. CenPaleo. 
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1° PAINEL INTEGRADO VISÕES DE MUNDO 

 

Ana Paula Della Giustina4 
Debora Aparecida Almeida5 

Simone Rocha6 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÂO: Realizou-se na UnC, campus de Curitibanos, o Seminário de 
Desenvolvimento Regional de Melhores Práticas I, envolvendo alunos bolsistas do 
PROESDE e dos diferentes cursos da instituição. Para compor a mesa do Painel, 
contou-se com a presença de convidados com experiências internacionais em 
diversos países, com culturas e costumes diferenciados, que serviram de base para 
uma discussão sobre os caminhos do desenvolvimento, suas perspectivas, o que 
podemos aprender com a trajetória das nações mais desenvolvidas e que práticas 
podem ser consideradas válidas e adequadas para nossa realidade. Muitas 
experiências podem ser adaptadas e até melhoradas. OBJETIVOS: Sensibilizar os 
acadêmicos sobre as oportunidades de mobilidade internacional, considerando as 
vivências e experiências de diversos profissionais. Discutir diferentes experiências 
internacionais sob olhares diferenciados; conhecer novas possibilidades de 
mobilidade em diferentes países; perceber como o desenvolvimento se configura em 
diferentes contextos e economias mundiais. MATERIAIS E MÉTODOS: painel 
integrado com pessoas orindas de diferentes áreas e com experiências 
internacionais diversas. RESULTADOS: Realizou-se um painel de discussões sobre 
a vivência na França, no Japão, na Espanha, na Austrália, nos países de Língua 
Inglesa como Canadá, EUA e Inglaterra, na Itália, na Irlanda e no Líbano, onde 
estiveram presentes alunos egressos e profissionais da comunidade que viveram em 
diferentes países, bem como contamos com depoimentos on-line de alunos 
egressos que hoje vivem e trabalham no exterior. CONCLUSÕES: O mercado de 
trabalho atual conta com um novo modelo de profissional disponível: os nômades 
globais. São indivíduos que saem do seu país de origem para conhecer e absorver 
conhecimentos e costumes nas mais variadas culturas e retornam ao seu país com 
essa bagagem de conhecimento. Desta forma, as organizações precisam estar 
preparadas para receber e absorver o máximo de conhecimento possível deste 
profissional. Entende-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado, pois as 
experiências no exterior agregam na carreira e no desenvolvimento pessoal, sempre 
que o indivíduo se permite absorver e ser modificado através da vivência em outras 
culturas, e que as empresas podem abrir mais espaço para a introdução das 
aptidões adquiridas de cada sujeito, mas que cabe ao próprio indivíduo fazê-lo ser 
necessário e mostrar sua importância para a organização. Com base nas 
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discussões, observou-se que os nômades globais, podem ser o diferencial 
competitivo da empresa perante suas concorrentes. A sociedade, como um todo, 
tem muito a aprender com as mais variadas práticas em diversos países e a única 
forma possível de mudar nossa cultura é fazer com que a população tenha 
conhecimento de outras práticas que possam melhorar a qualidade de vida no Brasil 
através do seu testemunho e posterior exemplo. 

Palavras-chave: Experiência Internacional. Mobilidade. Desenvolvimento. 
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APLICAÇÃO DO ALGORITMO DE EULER PARA MAPA TEMÁTICO DA 

UNIDADE DE MARCÍLIO DIAS DA UnC NUM CONCEITO DE CIDADE 

INTELIGENTE7 

 

Monique de Campos Muller Ribeiro8 
Luis Eduardo Palomino9 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Unidade de Marcílio Dias (MD) do campus de Canoinhas da 
Universidade do Contestado (UnC) é frequentemente visitada e com horário restrito 
sendo necessário otimizar os percursos para conhecer a maior quantidade de setores. 
No conceito de Cidades Inteligentes ou Smart Cities a preocupação pelos percursos 
e otimização dos deslocamentos se faz necessário (MONZON, 2015), assim este 
trabalho propõe utilizar este conceito para determinar os percursos mínimos de 
eventuais visitas ao campus MD em função do tempo e setores que tenham maior 
interesse a conhecer. Para tal intensão, é utilizado o Algoritmo de Euler, conhecido 
como o Problema do Carteiro Chinês (PRAKASH; SHARMA; SINGH, 2009). Através 
de um mapa temático será possível integrar todos os espaços da universidade para 
mensurar o seu desenvolvimento obtido ao longo dos anos, totalizando controle numa 
área construída de 12.311,23 m² e área total de 223.814,21 m² (SILVA et al., 2015). 
As informações agregadas no mapa temático podem ser exploradas através do 
código de resposta rápida (QR), que conecta os serviços virtuais da UnC de forma 
imediata e atualizada obedecendo características de Smart Cities, desenvolvendo um 
sistema que possibilite integrar informação e comunicação na infraestrutura da 
universidade de uma forma holística e tecnológica (LARS, 2015). OBJETIVOS: 
Desenvolver um mapa temático com os ambientes da unidade de Marcílio Dias (MD) 
do campus de Canoinhas da Universidade do Contestado, com o propósito de orientar 
os usuários, a partir da identificação das dependências tanto no mapa temático como 
no mapa virtual facilitando determinar os tempos de deslocamento no campus. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Este trabalho é abordado com uma metodologia clássica 
o Water Fall, com atividades descritas a seguir. As medições de todos os ambientes 
do campus MD são feitas in loco, com o auxílio de uma trena para obter as dimensões 
reais dos espaços físicos da universidade. O desenho do mapa temático é elaborado 
com um programa CAD, em planta baixa, em escala de 1:50 que permitirá analisar o 
mapa em folha A0. Através das legendas é possível identificar os pontos para 
considerar no Algoritmo de Euler. Estes pontos com um código QR fornecerão 
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informação do setor. Na Análise dos Resultados espera-se determinar os menores 
percursos em função do tempo que podem ser percorridos. No estágio final, espera- 
se compilar a documentação do trabalho dando continuidade deste empreendimento 
no marco dos conceitos de cidades Inteligentes e submissão dos resultados em 
evento científico. RESULTADOS: O mapa temático é apresentado com identificação 
de setores de forma colorida e com legenda propiciando uma rápida identificação 
dentro da Unidade de MD. Implementando o Algoritmo do Euler, dois caminhos 
mínimos foram determinados através de uma matriz que determina o caminho mínimo 
para visitar os pontos totais do mapa. CONCLUSÃO: O Mapa temático representa 
fielmente os setores da unidade de MD, possuindo condições de ser socializado 
devido ao detalhamento dos pontos de referência com legendas. O Algoritmo de Euler 
apresenta os mínimos percursos utilizando de entrada 2 matrizes com 14 pontos. 
Serão definidos os percursos em função do tempo com aprovação da diretoria do 
campus e marketing, uma vez que é subjetivo os diferentes pontos que cada visita 
pode ter. Os resultados representam 80% do projeto concluído, faltando a descrição 
dos percursos no mapa temático e os códigos QR para identificação de setores.  

Palavras-chave: Algoritmo de Euler. Cidade Inteligente. Mapa Temático. Smart 
Cities. 
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DISPONIBILIDADE E CARACTERISTICAS DOS PROGRAMAS DE 

REABILITAÇÃO CARDIACA NO PLANALTO NORTE CATARINENSE10 

 

Mariane Raziel de Almeida Rogalewski11 
Renata Campos12 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Com o aumento da população idosa ocorre também o aumento dos 
fatores de risco, doenças como hipertensão tem seu crescimento acelerado, contudo 
a reabilitação cardíaca é importante para pacientes idosos com cardiopatias, devido 
seu papel na prevenção, onde o indivíduo pode realizar exercícios que melhorem sua 
capacidade muscular, trabalhando a promoção de sua própria saúde, a fisioterapia 
desenvolve trabalhos muito relevantes como a melhora da capacidade funcional, 
redução de fatores de risco, redução dos sintomas, e no treinamento efetivo da 
musculatura como um todo. OBJETIVOS: verificar a disponibilidade e características 
dos programas de reabilitação cardíaca nos municípios do Planalto Norte Catarinense. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo incluiu 13 municípios do Planalto Norte 
Catarinense, sendo realizado um questionário onlline, o qual foi enviado para as 
prefeituras dos municípios e aos fisioterapeutas. O questionário incluía questões 
sobre a reabilitação cardíaca, sua disponibilidade nos municípios bem como a 
característica dos pacientes atendidos. RESULTADOS: Em relação a analise dos 
dados dos municipios, constatou-se que 100% dos municípios não possuem algum 
programa de reabilitação voltado a pacientes cardíacos. Em relação aos 
fisioterapeutas entrevistados, observamos que 28,85% atuam na Fisioterapia 
Traumato-Ortopédica, 35,6% dizem não saber da existência de programas de 
reabilitação cardíaca em seus municípios, 42,2 % afirmaram que as clinicas 
particulares do município que fazem esse atendimento, 24,4 % dos entrevistados 
relatam que são realizadas em seus municípios atendimentos individuais e em grupo, 
42,2% não tem conhecimento sobre a existência de uma abordagem multidisciplinar 
e interdisciplinar, em relação a idade dos pacientes atendidos 65,1% dos 
entrevistados relataram que não tem conhecimento dessa questão, 44,2% dos 
pacientes são encaminhados pelo médico, 43,94% dos entrevistados relatam não ter 
conhecimento sobre os exames complementares realizados, 51,2% dos entrevistados 
relataram que não sabem como é o atendimento, normal ou especializado, 41,9% diz 
que a reabilitação cárdica pode reverter as patologias, 53,5% responderam no 
ambiente hospitalar é a primeira fase da reabilitação, 41,9% responderão que são 
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exercícios de baixo impacto que correspondem com a segunda fase da reabilitação. 
CONCLUSÕES: Os achados deste estudo apontam para o reconhecimento da 
importância da reabilitação cardíaca e a falta de conhecimento do setor de saúde dos 
municípios, com necessidade de ações estratégicas que culminem com o 
estabelecimento de um fluxo adequado de encaminhamentos e atendimentos de 
pacientes em programas específicos as suas patologias. 

Palavras-chave: Reabilitação. Cardíaca. Fisioterapeutas 
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EFEITO DE ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO DA GRAMA MISSIONEIRA – 

GIGANTE SOBRE A COBERTURA DO SOLO 

 
Isadora Suemy Maciel13 

Ivoney Trach14 
Andreia Paula Orlowski15 

Ana Lúcia Hanisch16 
 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: A grama missioneira-gigante (MG) é um hibrido resultante do 
cruzamento natural entre Axonopus jesuiticus e Axonopus scoparius, ocorrido no 
Vale do Itajaí/SC. Apesar de ser bastante difundida na região Sul, apresenta como 
desvantagem a não produção de sementes férteis, sendo sua propagação realizada 
por mudas vegetativas. OBJETIVOS: Avaliar o efeito dos diferentes estratégias de 
implantação de mudas de missioneira-gigante sobre a velocidade de cobertura do 
solo (%CS) pela forrageira. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi implantado um 
experimento em delineamento em blocos ao acaso, com quatro tratamentos, 
formados pela interação de dois fatores: procedência das mudas (por divisão de 
touceira ou produzidas em bandejas com substrato) x com e sem adubação; e 
quatro repetições. A avaliação da %CS foi realizada aos 30 e 60 dias após a 
implantação, através de avaliações visuais com auxílio de um quadro de 0,25m2 
lançados aleatoriamente na área útil das parcelas. A leitura foi realizada sempre pelo 
mesmo avaliador treinado, que analisava a %CS por gramíneas espontâneas, 
plantas de folhas largas, MG e solo descoberto. Os dados foram submetidos à 
análise de variância a 5% de probabilidade com o auxílio do programa Sisvar, e as 
médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. RESULTADOS: Trinta dias 
após a implantação não houve efeito da interação entre tipos de mudas e adubação 
para %CS. Foi observado apenas efeito do tipo de mudas, sendo que as 
provenientes de divisão de touceira apresentaram maiores %CS com MG (25%) que 
as mudas de bandeja (15%). No entanto, aos 60 dias já foi possível perceber o efeito 
da adubação, uma vez que nos tratamentos com adubação, a porcentagem de solo 
descoberto foi significativamente menor que nos tratamentos sem adubação, 
independentemente do tipo de mudas. CONCLUSÕES: Avaliações iniciais indicam 
que mudas provenientes de divisão de touceira e adubadas tendem a promover 
maior crescimento inicial da grama missioneira-gigante. 

Palavras-chave: Axonopus catharinensis Valls. Propagação vegetativa. Pastagens 
perenes. 
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IMPLANTAÇÃO DE TANQUES REDE NA COMUNIDADE RURAL DE PINHEIRO 

PRETO, MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC17 

 

Poliana Pasinato Rigo18 
Jairo Marchesan19 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No ano de 2011 na comunidade rural de Pinheiro Preto, no 
município de Concórdia/SC iniciou-se uma experiência na produção intensiva de 
peixes em tanques rede na Usina Hidrelétrica de Itá. Situado há aproximadamente 
18 km do centro, o projeto tanques rede, se caracteriza pela produção e 
comercialização de peixes em grande escala. Segundo Ono (2005), para se obter 
um tanque com bom desempenho produtivo traz uma combinação de baixo custo, 
durabilidade e resistência às condições do manejo do peixe como limpeza e 
movimentação da água no ambiente. Este projeto está sendo conduzido pela 
Associação de Pescadores e Piscicultores de Concórdia, Colônia de Pescadores Z- 
34 e Cooperativa de Pescadores. A maioria dos cooperados foram atingidos pelo 
represamento da Usina Hidrelétrica de Itá/SC. Esse projeto tem viabilidade 
econômica e social aos cooperados, evitar o êxodo rural, que está se tornando cada 
vez mais recorrente na região. OBJETIVOS: Analisar a primeira experiência de 
produção de peixes em tanques-rede no município de Concórdia/SC e identificar os 
impactos econômicos, sociais e ambientais deste projeto na região. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O presente trabalho foi realizado com o apoio do Programa de bolsas 
Universitárias do Estado de Santa Catarina – UNIEDU. No processo de estudo a 
coleta de dados foi realizada de março a outubro com análise documental e 
pesquisa in loco com os responsáveis pela cooperativa e com o poder público 
municipal analisando os limites, possibilidades e as dificuldade para a instalação do 
projeto no município de Concórdia. RESULTADOS: Foram feitas visita na 
propriedade aonde estão instalados os tanques rede e realizado conversa com os 
envolvidos afim de analisar as potencialidade da implantação dos tanques rede. No 
local, são produzidos, tilápia, visto que apresentam características adaptativas 
favoráveis à piscicultura como, facilidade na obtenção de larvas, crescimento 
acelerado, precocidade, em criação intensiva (COWARD; BROMAGE, 2000). 
Contudo, conforme conversa com os envolvidos, apesar da atividade de produção 
de peixes em tanques redes ser lucrativa ocorreu falhas na gestão. CONCLUSÕES. 
Diante do potencial de produção e consumo produtivo, esse projeto pode ser 
ampliado para outros municípios, aproveitando a disponibilidade do lago da Usina 
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Hidrelétrica de Itá. Desta forma, poderá gerar trabalho, renda aos cooperados e 
ribeirinhos e, consequentemente desenvolvimento. 

Palavras-chave: Produção de peixes. Tanques rede. Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

DISFUNÇÕES RESPIRATÓRIAS E COGNITIVAS EM FRENTISTAS EXPOSTOS 

AO BENZENO 

 

Gabriela Pedroso20 
Renata Campos21 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Benzeno é um hidrocarboneto reconhecido mundialmente como 
um agente tóxico encontrado em várias fontes poluentes como indústrias químicas, 
petrolíticas e combustíveis acarretando riscos em relação a saúde ocupacional. O 
trabalhador frentista, dentre muitos é um alvo de exposição ao benzeno. Através da 
pesquisa busca-se evidenciar a relevância para área da saúde em geral, impactos na 
área ocupacional e saúde do trabalhador, aprimoramento e aprofundamento sobre 
pesquisa na área de fisioterapia respiratória e neurológica bem como o retorno para a 
ciência através dos objetivos e resultados obtidos. OBJETIVOS: A pesquisa teve por 
objetivo analisar variáveis respiratórias e neurológicas de frentistas expostos ao 
benzeno. MÉTODOS: A pesquisa contou com 24 frentistas para avaliação de testes 
respiratórios compostos por Pressão Inspiratória Máxima, Pressão Expiratória 
Máxima, Pico de fluxo expiratório e Capacidade inspiratória máxima, aplicação de um 
questionário em relação ao seu ambiente de trabalho, possíveis sintomas de 
intoxicação, utilização de EPI’s e abastecimentos além da trava de segurança. A 
avaliação cognitiva foi composta por escalas MoCA (avaliação Cognitiva de Montreal) 
e o Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Para a avaliação do sistema vestibular 
foram aplicados o teste Fukuda e Indéx-índex/Índex-nariz. RESULTADOS: As 
principais alterações respiratórias foram para os valores de Pimáx obtido - 72,91 ± 
25,10cmH20 e ideal de -127,60±8,13cmH20 (p = 0,000) Pemáx obtido 86,45 ± 
29,68cmH20 e ideal de 137,31±7,53, (p = 0,000) sendo abaixo dos valores preditos 
pela literatura bem como para os valores do Pico de fluxo expiratório obtido de 315,41 
±111,11 e previsto 602,91 ±31,56 (p = 0,000) e Capacidade Inspiratória obtida de 
3020,83 ±800,53 e prevista de 3500-5000ml demonstrando 47,6% de limitação do 
fluxo aéreo. A principal sintomatologia em relação a intoxicação ao benzeno foram 
dores de cabeça, nos olhos, irritação no nariz, tonturas e náuseas, onde 37,5 % da 
amostra relatou possuir essa sintomatologia pelo menos uma vez ao mês e 45,8% 
relatou abastecer os veículos além da trava de segurança. Nos testes cognitivos 
foram encontradas leves alterações sensoriais através da avaliação da marcha 
Fukuda tendo 57,7 ± 46,59cm deslocados a frente do raio central, e para o teste 
indéx-nariz com olhos fechados onde 16,7% da amostra obteve desvio. As 
alterações cognitivas leves para o MoCa com escore obtido pelos participantes de 
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21,79 ± 1,99 e MEEM de 27,54 ±1,28. CONCLUSÕES: Conclui-se há uma 
deficiência respiratória e cognitiva em frentistas expostos ao benzeno. 

Palavras-chave: Exposição Ocupacional. Benzeno. Fisioterapia. 
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A HISTÓRIA DOS RABOS-PRESOS: UMA CONSTRUÇÃO CRÍTICA DE COMO 

AS CRIANÇAS ENTENDEM A CORRUPÇÃO 

 

Paula de Paula22 
Debora Aparecida Almeida23 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Considerando a atual conjuntura econômica e social em que 
vivemos, a temática oriunda das questões políticas concernentes à corrupção estão 
a cada dia mais impregnadas em todos os espaços da sociedade, desta forma, tal 
condição não poderia ser diferente no ambiente escolar. Com este trabalho iremos 
refletir aspectos cotidianos da corrupção. A partir da “História dos Rabos Presos 
de Ruth Rocha”, demonstrando como o lúdico auxilia no trabalho de situações 
complexas em sala de aula. A história traz diretamente o tema corrupção de forma 
divertida onde as crianças conseguem entrar dentro da história. Mas afinal, o que é 
um Rabo Preso? OBJETIVOS: Desenvolver um estudo com crianças entre 10 e 13 
anos de idade sobre política e corrupção no intuito da promoção da cidadania, 
tornou-se o objetivo geral dessa pesquisa, tendo como objetivos específicos: 
analisar a interpretação sobre a corrupção que as crianças tem antes e após a 
aplicação das atividades; analisar aspectos do discurso de corrupção que as 
crianças irão interpretar; Construir um documentário com os depoimentos das 
crianças sobre o entendimento do assunto.MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa 
delineou-se por uma pesquisa ação subdividida em cinco passos: O primeiro passo 
consistiu em sistematizar a informação, com a participação das pessoas envolvidas 
na pesquisa através do uso dos conteúdos do diário de campo, do roteiro de 
observação e da ficha de descoberta. O segundo passo compreendeu a elaboração 
de códigos de investigação, que são representações gráficas ou audiovisuais, de 
situações reais que facilite o diálogo nos grupos de pesquisa. Nesta etapa utilizou-se 
o livro “Uma história de Rabos presos” que mistura política e questões sociais.No 
terceiro passo realizaram-se os grupos ou círculos de pesquisa, que representam o 
ponto culminante do momento investigativo. São as reuniões com os grupos em que 
se procura confrontar a informação recolhida e sistematizada pela equipe: Trata-se 
de uma verificação da informação. O grupo ou círculo de pesquisa é também um 
instrumento investigação participativa da realidade compartilhada pelo aprendizado 
do grupo. E por fim, o quinto passo onde sistematiza-se o material produzido nos 
grupos ou círculos de pesquisa. Todo material recolhido na investigação: vídeos 
gravados, observação, fichas de descoberta, seguem para um tratamento teórico no 
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momento da tematização. CONCLUSÕES: Primeiramente, inicia-se um 
questionamento: O que a corrupção tem a ver com a sala de aula? Com a 
educação? A resposta é simples... tem tudo a ver. A corrupção evoca milhares de 
assuntos e temas, fraudes, mentira para se sair bem, abuso de poder, falta de ética, 
falta de moral, entre outros. A corrupção é algo muito antigo, que existe há muito 
tempo. Porém ainda nos dias de hoje, a corrupção é um tema exclusivamente dos 
adultos, e raramente é trabalhado com crianças, porém precisamos perceber que, a 
corrupção não existe somente no mundo adulto, mas existe sim no mundo infantil, 
com esse sentido, achamos a necessidade de esclarecer esse assunto tão polêmico 
dentro da Escola, e com crianças. E foram as crianças que construíram o vídeo, a 
cartilha e seus próprios conceitos e soluções anticorrupção. 

Palavras-chave: Corrupção. Rabos Presos. Pesquisa-Ação. 
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MONITORAMENTO DE UM WETLANDS HIDRIDO PARA TRATAMENTO 

DESCENTRALIZADO DE ESGOTO SANITÁRIO24 

 

Andressa Aline Garbossa25 
Elson Sandre26 

William Michelon27 

 

RESUMO 

 

Atualmente, quando entramos em um debate sobre saneamento básico, uma das 
primeiras imagens que temos em mente é a nítida questão da falta de sistemas de 
coleta e tratamento de esgoto sanitário, principalmente em áreas não planejadas, e 
com alto nível de pobreza, mas esse problema afeta mais da metade da população 
brasileira segundo dados do diagnóstico dos serviços de água e esgoto, 
apresentados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2018). 
Vivemos um momento onde existe uma grande discussão em relação à ampliação do 
saneamento básico no Brasil, com a expectativa de que se encontre um equilíbrio entre 
as necessidades sociais e a sustentabilidade, sempre com o intuito de favorecer 
municípios pequenos e de baixa densidade demográfica. Saneamento básico para 
todos no Brasil pode ser considerada uma meta difícil de ser alcançada, 
principalmente se o caminho escolhido for sistemas centralizados, o que se faz 
necessário são soluções descentralizadas, tecnologias que possam se tornar 
alternativas viáveis, principalmente onde não existe acesso à rede pública de coleta de 
efluentes (SANTOS, et al., 2015). Considerada como uma ferramenta descentralizada 
que auxilia no processo de tratamento de esgoto sanitário, a construção de wetlands 
pode ser uma alternativa na busca da universalização do saneamento básico no Brasil. 
O presente estudo surge com objetivo principal de avaliar a eficiência de uma 
wethands construído híbrido, combinado com um sistema anaeróbio, para tratamento  
de  esgoto sanitário. A unidade experimental está construída na Universidade do 
Contestado campus de Concórdia, SC. O sistema implantado tem função de pós- 
tratamento depois de um tanque séptico, que recebe contribuições do prédio 
administrativo da instituição. O sistema foi monitorado em um período de 30 dias. A 
macrófita utilizada foi o junco (Juncus effusus). Os métodos de análise seguiram 
Standard Methods (APHA, 2012), apresentando uma vazão de entrada aproximada de 
0,186 m³∙h-1 e pH ≈ 7. A remoção média de fósforo no sistema foi de 69% de 
eficiência. Para nitrogênio amoniacal a eficiência de remoção foi em 
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aproximadamente de 35%. Uma eficiência média de 36% foi obtida na remoção de 
nitrato e 25% para nitrito. Já para DQO houve uma remoção média de 74%. O 
sistema avaliado apresentou uma eficiência média de remoção de nutrientes 
satisfatória. Quanto ao Junco não se adaptou bem às condições locais, porém 
apresentou uma eficiência no tratamento do efluente. A dificuldade no desenvolvimento 
do Junco pode estar relacionado às baixas temperaturas que ocorreram no período 
de adaptação, e outro fator que pode ter prejudicado, foi o fato que no local onde está 
implantado o sistema existem muitas árvores que quase formam um dossel, tornando 
difícil a incidência de luz solar, para tanto, o estudo evidencia que essa tecnologia é 
eficiente e viável no tratamento de efluentes domésticos e tem enorme potencial de 
uso. 

Palavras-chave: Zona de raízes. Esgoto sanitário. Wetlands. Tratamento 
descentralizado. 
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A REINSERÇÃO DOS MENORES INFRATORES NA SOCIEDADE 

 

Ellen Moreira Cera28 

Eduardo Maurício dos Santos29 

Gilvane Macedo de Andrade30 

Vitor Paulo Socha Mello31 
Jean Carlos Machado32 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O estudo teórico é resultado de um seminário supervisionado pelo 
professor da disciplina de Direitos Humanos, e teve como principal foco analisar as 
dificuldades de ressocialização do adolescente que cometeu algum ato infracional. A 
pesquisa foi documental, com base nos levantamentos dos atendimentos no Conselho 
Tutelar e no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (CASEP), tendo 
como base os autores que abordam a temática trabalhada. OBJETIVOS: Principal, 
estudar as causas que levam o adolescente cometer os atos infracionais, analisar a 
eficácia das medidas socioeducativas (ECA Estatuto da Criança e do Adolescente) 
para reinserção social do menor infrator na sociedade. Específicos: Analisar as 
políticas públicas de amparo a reinserção do infrator na sociedade. Estudar os 
princípios aplicados pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Sugerir uma 
medida socioeducativa eficaz para reinserção do menor infrator na sociedade no 
município de Curitibanos. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisas bibliográficas e de 
campo, investigando a rotina dos menores infratores que estão sob custódia do 
CASEP de Curitibanos/SC, e entrevistas com membros do Conselho Tutelar, sobre o 
atendimento dos menores infratores, e a existência ou não de projetos sociais que 
tratem da reintegração dos menores na sociedade. RESULTADOS: Os resultados da 
pesquisa apontam há o entrave do preconceito, que impede a adequada 
ressocialização por parte da sociedade no geral. A medida mais urgente a ser tomada 
seria realizar ações efetivas na escola, na comunidade, na família, e junto ao Poder 
Judiciário, para que possa ocorrer de fato a ressocialização. CONCLUSÕES: É 
oportuno e necessário analisar as principais causas que levam o jovem a entrar em 
conflito com a Lei. As causas da criminalidade entre os adolescentes são muito 
amplas, porém a desestruturação familiar, a falta de lazer e a condição social, podem 
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ser apontadas como as mais comuns, que influenciam o adolescente a cometer os 
delitos. A fome, os maus tratos, o convívio com o tráfico, a carência familiar, a carência 
das condições mínimas de uma existência digna, são fatores decisivos na escolha 
pela delinquência. A questão da violência seja ela sofrida ou presenciada, dentro do 
próprio lar é preocupante, porque o faz repetir no convívio social aquilo que presenciou 
dentro de casa. 

Palavras-chave: Menores infratores. Direitos Humanos. Reinserção na Sociedade. 
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DISPOSITIVOS MÓVEIS COM GEOLOCALIZAÇÃO: SUPERVISÃO 

COMUNITÁRIA DE PATRIMÔNIO PUBLICO 

 

Luiz Fernando Padilha33 
Otto Robert Lessing34 

Henrique Gasino de Carvalho35 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Aplicativos móveis, são sistemas desenvolvidos para serem 
instalados em smartphone e tabletes. São criados para diversas finalidades, como: 
diversão, entretenimento, e auxilio nas tarefas do dia a dia. São diversos os aplicativos 
que tem o intuito de facilitar nosso dia a dia. Dispositivos móveis com geolocalização: 
Fiscalização comunitária de patrimônio público, um aplicativo móvel desenvolvido com 
a finalidade de informar as irregularidades dos patrimônios públicos na cidade, tais 
como: ruas esburacadas, monumentos, bueiros entre outras obras públicas 
danificadas ou depredadas por ação do tempo ou vândalos. Cabe à prefeitura 
desenvolver uma política proativa com seus munícipios, no sentido de manter um bom 
relacionamento. Cabe também a todos o dever de conservar o bem público, porque 
de uma forma geral todos nós necessitamos dele. Quanto melhor o relacionamento 
entre a gestão pública e a população, melhor serão os resultados administrativos na 
questão de zelo e manutenção do patrimônio público. OBJETIVOS: Desenvolver a 
modelagem do aplicativo, pesquisar sobre aplicativos moveis, geolocalização e web 
services, implementar o aplicativo na cidade, avaliar os resultados do protótipo 
desenvolvido. MATERIAIS E MÉTODOS: Neste projeto utilizamos algumas 
ferramentas para o seu desenvolvimento, são elas: Android Studio, Netbeans e 
PostgreSQL, foram escolhidas estas tecnologias pois são de fácil acesso. Foi 
desenvolvido uma aplicativo móvel para informar irregularidades em patrimônios 
públicos, um web service, para fazer a comunicação entre cliente e servidor em 
plataformas diferenciadas e um web site para mostrar informações coletadas pelo 
usuário do aplicativo móvel, Todas as informações obtidas serão salvas em uma base 
de dados. Foi usado um smartphone com sistema android para executar a aplicação 
móvel, necessita de um aparelho que possua um sensor de GPS e acesso à internet 
para obter a localização e fazer o envio das informações obtidas pelo usuário. Foi 
escolhido um smartphone, com sistema android versão 8.0.0 Oreo, que supriu a 
necessidade do aplicativo móvel. Um notebook com sistema Windows para executar 
o servidor e o mesmo hospedar localmente as demais aplicações desenvolvidas, 
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website, webservice e base de dados. RESULTADOS: Foi desenvolvido um 
aplicativo para dispositivos móveis android, e um web site com integração a um 
webservice, para envio de informações obtidas pelos usuários, como a localização e 
captura de imagens feitas pelo aplicativo móvel. CONCLUSÕES: O aplicativo 
desenvolvido funciona em sistemas android acima do 4.4 KitKat, o mesmo informou 
com êxito a localização das irregularidades aos órgãos públicos dentro da cidade, as 
imagens enviadas pelo aplicativo ao site é nítida e de boa resolução. 

Palavras-chave: Aplicativo. Android. Smartphone. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM DRONE AUTÔNOMO CONTROLADO POR 

VISÃO COMPUTACIONAL36 

 

Vinícius Freschi dos Santos37 
Herculano Haymussi de Biasi38 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em um mundo que cada vez mais a tecnologia está presente em 
nosso cotidiano para auxiliar nas tarefas do dia a dia, drones possibilitam voos sem 
tripulantes, controlados remotamente ou de forma autônoma. Com isso torna-se 
possível realizar tarefas em que o acesso por pessoas seja difícil, custoso ou 
perigoso, como leitos de rios, represas ou áreas de incêndio. OBJETIVOS: 
Desenvolver um drone que voe de forma autônoma e manual, controlado por técnicas 
de visão computacional, que possa atender a necessidades de mapeamento, e 
vigilância e detecção de objetos. Objetivos específicos: Desenvolver o projeto do 
drone em 2D e 3D com ferramentas de desenho  computacionais; construir  o drone 
do tipo quadricóptero baseado no projeto desenvolvido; definir um plano de voo de 
forma autônoma; programar algoritmos computacionais que permitam guiar o drone 
de forma autônoma ou semiautônoma; integrar os algoritmos de visão computacional 
ao sistema de controle do drone. MATERIAIS E MÉTODOS: O desenvolvimento 
iniciou com a revisão bibliográfica da literatura relevante. A seguir foi desenhada a 
estrutura mecânica do drone em modelo 3D através do software SolidWorks. Isso 
permitiu determinar o melhor posicionamento dos seus componentes para a execução 
de suas funções. Através da ferramenta também foi possível realizar testes de esforço 
com a estrutura. Estes testes permitiram saber se o material escolhido conseguiria 
suportar forças como atrito, centrífuga e gravidade, causadas pelas manobras aéreas 
e rotação das hélices. Para controlar as funções realizadas pelo drone foi usado um 
controlador de voo não proprietário chamado APM (Arducopter). Esta plataforma foi 
escolhida pois consegue se conectar com vários módulos tais como GPS e 
sincronização com software de plano de voo, possibilitando assim o drone obter mais 
informações sobre seu posicionamento e manobras de voo. Essas decisões são 
tomadas através do software open-source de plano de voo Mission Planner. A 
integração entre estes dois sistemas é responsável por realizar a trajetória de voo 
autônoma e também por mostrar em tempo real onde está a sua localização. O 
projeto prevê que as imagens capturadas pela câmera do VANT sejam transmitidas 
em tempo real através de um transmissor de vídeo. RESULTADOS: Através de 
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análises e pesquisas foi possível desenvolver um drone, cujos componentes estão 
respondendo corretamente, estáveis e sem oscilações. Os planos de voo estão 
funcionando de forma eficaz, os dados obtidos pela câmera acoplada ao drone está 
enviando dados do voo. CONCLUSÕES: Através de estudos e análises técnicas e 
sempre buscando melhorias na área de projetos, modelamento 3D e voo autônomo, 
foi possível projetar um drone capaz de realizar voo autônoma. O desenvolvimento do 
sistema de visão computacional para guiar o voo está em progresso e será 
posteriormente integrado ao drone. 

Palavras-chave: Drone. SolidWorks. Mapeamento. Voo autônomo. Visão 
Computacional. 
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EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 

RENAL CRÔNICA 

 

Waleska Bárbara Baruffi39 
Renata Campos40 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica (IRC) é perda progressiva e, 
geralmente, irreversível, que tornam o rim incapaz de realizar suas funções, como 
equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico, regulação de funções hormonais, 
metabólicas e endócrinas. Seu tratamento mais utilizado é a hemodiálise, que 
podem gerar complicações em longo prazo, afetando sua função muscular, como a 
miopatia urêmica, caracterizada pela atrofia e fraqueza muscular, que incidem no 
desempenho físico e capacidade pulmonar. Desta forma, a atuação do fisioterapeuta 
se apresenta como recurso terapêutico na prevenção e reversão destas alterações, 
proporcionando benefícios como melhora do controle pressórico, capacidade 
funcional e função muscular, colaborando a melhora da qualidade de vida. 
OBJETIVOS: Identificar os efeitos de exercícios fisioterapêuticos em pacientes com 
insuficiência renal crônica. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada em uma 
Unidade de Hemodiálise do Planalto Norte Catarinense, em pacientes de ambos os 
sexos, com idade até 59 anos, em tratamento dialítico, com liberação médica para o 
exercício, que não possuissem doenças neurológicas, cardiovasculares graves, 
mineral óssea e comprometimentos físicos que incapacitassem o estudo. A primeira 
e última sessões foram destinadas para a coleta dos dados e aplicação dos testes: 
Peak Flow, Voldyne, Manovacuômetro, teste de caminhada de 6 minutos, teste de 
degrau e análise dos testes laboratoriais. Entre elas foram realizadas 10 sessões 
destinadas aos exercícios, os quais foram realizados no período de 30 dias, em 3 
sessões semanais, durante 20 minutos, no período pré dialítico. Nestas sessões 
eram realizados: incentivador respiratório Respiron Classic; treinador da musculatura 
expiratória de carga linear Threshold Pep; incentivador de fluxo aéreo expiratório 
PEP; e visando a capacidade funcional e cardiorrespiratória, o exercício de sentar e 
levantar. Os dados foram tabulados na plataforma SPSS Statistics 21, comparando 
os resultados pré e pós intervenção, analisando médias, desvio padrão, 
porcentagem e teste T-Student. RESULTADOS: A amostra contou com 08 
participantes, sendo 05 mulheres (62,5%) e 03 homens (37,5%), com idade média 
de 43,50±12,87 anos, com tempo de diálise de 40,25±34,81 meses. Na análise 
respiratória, a capacidade inspiratória, aumentou de 2.218,75±673,97 para 
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2.687,75±664,80 (p=0,000); a Pressão inspiratória máxima, obteve melhora de -
67,50±24,92 para -78,75±27,48 (p=0,003), e pressão máxima expiratória, de 
101,25±29,48 para 111,25±29,48 (p=0,000). Na capacidade funcional, a percepção 
de esforço durante a avaliação física houve diminuição de 3,87±2,10 para 1,76±0,81 
(p=0,002). Na análise dos exames laboratoriais, ocorreu maior depuração da uréia 
(p=0,002); o potássio mesmo já estando dentro dos parâmetros de referência, 
diminuiu seus valores durante e pós intervenção (p=0,004), assim como cálcio 
(p=0,005); o fósforo também estava dentro os valores pré-estabelecidos, e obteve 
redução, mas tendeu aumentar no pós-intervenção. CONCLUSÕES: Houve melhora 
significativa dos parâmetros respiratórios e exames laboratoriais, verificando a 
importância da atuação fisioterapêutica no tratamento e retardo de complicações. 

Palavras-chave: Insuficiência renal crônica. Exercícios respiratórios. Fisioterapia. 
Qualidade de vida. 
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ACHADO COPROPARASITOLÓGICO DE OVOS DE SPIROMETRA EM FELINO 

DOMÉSTICO NATURALMENTE PARASITADO 

 

Juliano Biolchi41 

Gabriela de Oliveira42 
Simone Balão Taques Wendt43 

Daniela Pedrassani44 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Parasitas do gênero Spirometra são tênias da família 
Diphyllobothriidae que parasitam, na fase adulta, o intestino delgado de felídeos 
domésticos e silvestres. O parasitismo pode resultar em diarreia persistente em alguns 
animais infetados. Quando o exame coproparasitológico adequado é solicitado e/ou 
executado pelo clínico veterinário, o diagnóstico pode ser estabelecido pelo achado 
de ovos característicos nas fezes do paciente. Considerando seu potencial zoonótico, 
o conhecimento da existência e prevalência deste em felinos domésticos é importante, 
pois humanos podem ser infectados ao ingerirem acidentalmente copépodes em água 
contaminada e/ou pela ingestão de carne crua ou mal cozida de hospedeiros 
intermediários (pequenos mamíferos, répteis e anfíbios). Dado ao estreito convívio 
entre felinos-humanos, torna-se fundamental o controle adequado das parasitoses, 
com o objetivo de diminuir a contaminação do meio ambiente pelas formas infectantes 
destes parasitos e, consequentemente, minimizar os riscos de infecção humana e 
felina. OBJETIVO: Relatar o achado coproparasitológico de ovos de Spirometra em 
felino doméstico atendido em um hospital veterinário universitário na cidade de 
Canoinhas-SC. MATERIAL E MÉTODOS: Em julho de 2017 foi atendido no hospital 
veterinário da Universidade do Contestado, um felino macho, SRD, com 
aproximadamente 3 anos de idade apresentando paralisia em membros pélvicos. 
Após exames o diagnóstico definitivo foi de hérnia de disco traumática em região 
das vértebras T10-T11 e T12-T13. O animal permaneceu internado e neste período 
foi submetido a exame parasitológico de fezes, que é uma prática rotineira no 
hospital, para detecção de parasitismo subclínico e pelo potencial zoonótico que 
diversos parasitas de felinos possuem. Para tal, uma amostra fecal fresca foi 
coletada e examinada macroscopicamente por inspeção visual e microscopicamente 
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pelas técnicas de Willis-Mollay e Hoffmann, Pons e Janer. RESULTADOS: Na 
amostra analisada foram detectados ovos de parasitas dos gêneros Toxocara e 
Spirometra. O Toxocara um dos nematódeos mais comuns em gatos, especialmente 
nos filhotes. As espécies de Toxocara podem acometer o ser humano ocasionando a 
larva migrans visceral. Já o Spirometra é um cestódeo que raramente é detectado 
em felinos domésticos. Na anamnese realizada com o tutor foi verificado o animal 
vivia em um ambiente rural e não recebia cuidados alimentares, buscando 
provavelmente presas (pequenos mamíferos, répteis e/ou anfíbios) por instinto e por 
necessidade alimentar. O tratamento foi instituído com o produto comercial à base 
de febendazol, pamoato de pirantel e praziquantel, em dose única pela via oral. 
Depois de 14 dias nova amostra fecal foi examinada para verificar a eficácia do 
tratamento e não foram detectados elementos parasitários. CONCLUSÕES: Torna-
se evidente a necessidade da realização regular de exames coproparasitológicos em 
felinos, mesmo nos assintomáticos. Os resultados dos exames proporcionaram um 
tratamento específico e com este, o favorecimento indiretamente a saúde humana e 
ambiental, tendo em vista o caráter zoonótico dos parasitas detectados. 

Palavras-chave: Helminto. Cestódeo. Zoonose. 
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COMPARATIVO ENTRE ALGORITMOS PARA RECONHECIMENTO FACIAL EM 

DIFERENTES CENÁRIOS 

 

Gabriel Alves Viero45 
Jeferson Knop46 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O interesse em entender o processamento da informação visual 
pelo cérebro através de um modelo computacional vem sendo há tempos muito 
discutido na comunidade científica. Somente com o aumento no poder 
computacional e avanço nos algoritmos de Inteligência Artificial e Aprendizagem de 
Máquina foi possível alcançar resultados melhores com reconhecimento facial. 
Mesmo reconhecendo com precisão, é cada vez mais escolhido tecnologias que 
usam Aprendizagem Profunda (Deep Learning), abordagem que utiliza redes neurais 
artificiais devido à sua habilidade de reconhecer e responder a padrões inesperados. 
Mesmo com significativo avanço nessa área ainda existem situações que tornam a 
tarefa de reconhecimento um desafio, como em cenários com variações na 
iluminação ou expressões faciais. Portanto, este trabalho tem como objetivo 
comparar essas diferentes técnicas nesses cenários que podem dificultar o processo 
de reconhecimento. OBJETIVOS: Implementar algoritmos de reconhecimento facial 
de diferentes abordagens em cenários onde pode haver dificuldades para realizar o 
reconhecimento. Comparar a eficiência dos algoritmos. Analisar os resultados, bem 
como suas limitações. MATERIAIS E MÉTODOS: Os algoritmos usados no 
experimento foram implementados pelas bibliotecas de código aberto OpenCV (para 
o Eigenfaces, Fisherfaces e LBPH) e OpenFace (para o algoritmo baseado em 
aprendizagem profunda). Para avaliar os algoritmos foram utilizados bancos de 
dados de imagens com faces, sendo escolhida uma para cada cenário testado: base 
de faces AT&T para ambientes controlados (com pouca variação na iluminação e 
expressão facial); Yale Database para variações na expressão facial (felicidade, 
surpresa, etc.) e na iluminação (direção do ângulo da iluminação, luz forte ou fraca); 
e a Unconstrained Facial Images (UFI) para situações do “mundo real” (extraídas de 
fotografias em ambientes externos não controlados). Os experimentos foram feitos 
seguindo três categorias de testes: na primeira utilizou-se apenas 2 imagens por 
pessoa para treinamento e o restante para testes, na segunda 5 imagens e na 
terceira 9. A taxa de acertos (medida utilizada para estimar o desempenho do 
algoritmo) foi calculada dividindo o número de faces reconhecidas corretamente pelo 
número total de imagens testadas. RESULTADOS: Com o conjunto AT&T 
obtiveram-se melhores resultados, o que era esperado por serem fotos em ambiente 
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bastante controlado. Diminuindo de 9 para 5 imagens no treinamento não decaiu 
muito a taxa de reconhecimento. Para a base Yale todos os algoritmos obtiveram 
uma boa taxa utilizando 9 imagens. Diminuindo para 5 observa-se uma leve queda 
no desempenho, com exceção do algoritmo LBPH. Já para os testes com a UFI é 
possível observar que a maior mudança foi com o algoritmo do OpenFace, que 
obteve maiores acertos e manteve um ótimo índice mesmo diminuindo para 5 
imagens de treinamento. CONCLUSÕES: Os resultados revelaram informações 
interessantes. A quantidade de 9 imagens para treinamento se mostrou suficiente 
para alcançar boas taxas de reconhecimento nessas situações. Entretanto, é 
desejável sempre uma quantidade maior se possível. Para menos fotos, as 
abordagens que não usam aprendizagem profunda foram melhores. Os resultados 
do estudo podem servir para saber se a técnica é adequada para um sistema de 
reconhecimento facial que enfrenta as situações testadas. 

Palavras-chave: Aprendizagem de Máquina. Inteligência Artificial. Aprendizagem 
Profunda. Reconhecimento facial. 
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O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA DOCÊNCIA EM ENFERMAGEM 

 

Fernanda Vandresen47 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente a docência exige a utilização de métodos que permitam 
a autonomia e interação do aluno com os conteúdos apresentados. Na formação em 
enfermagem há uma necessidade de mudanças no processo de ensino para que 
estes resultem em aprendizagem significativa, paralelamente às expectativas cada 
vez mais elevadas aos alunos. Essas metodologias inovadoras buscam tirar o aluno 
da zona de conforto, pois não terão apenas o aprendizado teórico ao serem 
expostos a aulas expositivas, terão a oportunidade de experenciar situações de 
aprendizagem ativa (BLIKSTEIN, 2010). MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um 
relato de experiência de metodologias utilizadas na docência na graduação em 
enfermagem. A presente iniciativa aconteceu por incentivo da universidade para que 
o docente conduza as aulas de forma que os discentes possam tornar-se 
protagonistas do aprendizado. RESULTADOS: A atuação enquanto docente com a 
utilização destas metodologias pode ser mais complexa do que se apresentar diante 
dos alunos com os métodos tradicionais, pois exige que o professor assuma papel 
de condutor do aprendizado, como mediador das discussões, atuando de forma a 
favorecer a organização dos alunos para que estes se mantenham focados na 
atividade com a participação de todos os envolvidos (ARAÚJO, 2011). Como 
estratégia de ensino nas disciplinas de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, 
Saúde da Criança e do Adolescente, Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva, 
Processos Patológicos entre outras, optou-se pelo uso de metodologias ativas, 
sendo estas inseridas aos poucos no andamento das aulas. As ferramentas 
utilizadas foram: Aprendizagem Baseada em Times (TBL), Aprendizado Baseado em 
Problemas (PBL), Ensino por Pares, Sala de Aula Invertida, Simulação Realística, 
método avaliativo pelo Modelo OSCE (Objective Structured Clinical Examination), 
Mesas-redondas, Exposições dialogadas, Oficinas, Dinâmicas lúdico-pedagógicas e 
Estudos de Caso. Cada uma das ferramentas apresentaram resultados 
diferenciados conforme a turma, tema a ser abordado e condução da atividade. 
Percebe-se que passam a estimular o uso da função do pensar, observar, raciocinar 
e compreender, e desta forma demonstra o fascínio de aprender a aprender. A 
inserção destas ferramentas rotineiramente nas aulas faz com que aos poucos os 
alunos se percebam enquanto profissional de saúde, e desenvolvam as 
competências e habilidades necessárias através da aprendizagem significativa. 
Também foram realizadas atividades interfases, momento em que turmas de 

                                                           
47

Enfermeira, Mestranda em Desenvolvimento Regional pela Universidade do Contestado – UnC 
Canoinhas, membro do Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Meio Ambiente (NUPESC) e 
docente na graduação de Enfermagem na Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
enf_fv@yahoo.com.br. 

mailto:enf_fv@yahoo.com.br


 
 

51 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

enfermagem em diferentes períodos puderam interagir e compartilhar conhecimento; 
e atividades entre os cursos de enfermagem e farmácia, com estudo de caso e 
simulação realística proporcionando vivência transdisciplinar demonstrando a 
importância do trabalho em equipe nas profissões da saúde. CONCLUSÕES: O 
entusiasmo dos alunos, bem como a percepção enquanto docente de que estes 
estão fazendo parte da construção do conhecimento ao demonstrar facilidade em 
relacionar teoria e prática, estimula para que o planejamento das aulas seja de 
forma a permitir a criatividade e a adoção de diversas estratégias metodológicas. O 
docente deve motivar os alunos e ser fonte de inspiração para que estes dediquem 
seu tempo na busca da solução dos problemas ou finalização da atividade com 
autonomia e ao mesmo tempo responsabilidade. 

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Enfermagem. Docência na Saúde. 
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A CAMISETA IDEAL. UMA PESQUISA ENVOLVENDO DESIGN E MODA48 

 

Poliane Brandalize Gontarz49 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho de pesquisa foi elaborado na Disciplina: 
Introdução ao Estudo da Moda, realizada na 5ª fase do curso de Design. O conteúdo 
abordado foi tendência e pesquisa em Moda. “O processo de pesquisa e investigação 
é um momento empolgante para o designer, que pode buscar novas fontes de 
inspiração, alimentar sua imaginação e educar a mente criativa” (MATHARU, 2001, 
p. 97). A criação de um produto aliada a pesquisa tem como objetivo atender as reais 
necessidades do público alvo, sendo assim uma maneira de otimizar e reduzir custos, 
maximizando a satisfação do cliente. OBJETIVOS: Como objetivo geral da pesquisa 
temos: PRODUÇÃO de uma camiseta ideal, conforme dados da pesquisa realizada 
com membros da comunidade acadêmica do Campus Rio Negrinho. Para Mathararu 
(2011, p. 96), “O designer deve conhecer e compreender a faixa de mercado e o 
cliente para os quais irá criar”. Logo a pesquisa se torna fundamental para minimizar 
as possíveis falhas na criação e desenvolvimento de um produto. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Os acadêmicos divididos em equipes tiveram como base seu público 
pesquisado. Acadêmicos dos cursos de Administração, Design, Psicologia, 
professores e funcionários. Foi elaborado um questionário para criação de uma 
camiseta conforme preferências apontadas. Após desenvolveram a criação do 
produto de acordo com os resultados de cada público envolvido. Sendo assim foi 
criado um produto de moda denominado “camiseta ideal”. RESULTADOS: Após 
tabulação e cruzamento dos dados os acadêmicos conseguiram identificar as 
preferências dos seus públicos pesquisados. Na sequência tiveram que desenvolver 
uma camiseta baseada nos resultados. E apresentar o produto final “Camiseta Ideal” 
em forma de desfile, coordenando e montando looks para a camiseta de cada público 
definido. CONCLUSÕES: A compreensão de pesquisa em moda, e criação de produto 
baseado em dados fundamentados foi de extrema relevância para os acadêmicos. 
Que desenvolveram na prática um produto de acordo com a necessidade de seu 
cliente. A satisfação em atender o cliente de forma pontual é um desafio para os 
profissionais do design e de moda. A prática da pesquisa de consumidor é uma 
ferramenta essencial para ajustar essa proximidade do produto e consumidor final. A 
“Camiseta Ideal” cumpriu sua função de atender ao máximo as expectativas de seu 
público alvo. 

Palavras-chave: Moda e Tendência. Pesquisa acadêmicos. Design de Moda. 
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MOBILIZAÇÃO PRECOCE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Analu Anton50 
Carolina Bitencourt51 

Gabriela Rosa52 
Joseane Aline Portella de Lima53 

Kamila Kupicki54 
Talita Guedes55 

Paty Pereira56 
Renata Campos57 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
normalmente encontra-se em estado grave, e tendem a desenvolver efeitos 
deletérios do leito. A fisioterapia atua de forma preventiva no tratamento da 
imobilidade, reduzindo assim as complicações clínicas. OBJETIVO: Analisar as 
técnicas de mobilização precoce em uma Unidade de Terapia Intensiva. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, exploratório e 
quantitativo, realizado com pacientes internados na unidade de terapia intensiva 
(UTI), de um Hospital do Planalto Norte Catarinense. Os critérios de exclusão foram: 
pacientes hemodinamicamente instáveis e incapazes de realizar fisioterapia motora 
ou contra indicação médica. Foi realizado um questionário próprio contendo 22 itens 
abordando idade, sexo, data de admissão, patologia, prescrição fisioterapêutica, tipo 
de sedação e medicamento e se apresenta comorbidades. Após foi avaliado força 
muscular, integridade das articulações, presença de edema, escaras e quais os 
exercícios realizados. RESULTADOS: Foram avaliados 18 indivíduos, com 
prevalência do sexo feminino (61,1%), com média de idade de 67,56±13,92 anos, 
com as seguintes patologias: pneumopatias (38,9%), pneumopatia associada a 
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cardiopatia (16,7%), neurológica (16,7%), pós operatório (11,1%), cardiopata (5,6%), 
ortopédico (5,6%) e pancreatite (5,6%), com média de dias de internação de 
8,38±7,34. O modo ventilatório mais utilizado foi a oxigenioterapia (55,6%), 83,3% 
dos pacientes estavam sem sedação, tendo média de glasgow 11,06±5,14, e ramsay 
de 5,6±0,57. Com relação à fisioterapia motora, a maioria da amostra apresentou 
ligeira limitação em amplitude de movimento (55,6%) e força muscular (50,0%), onde 
44,4% das condutas realizadas nos membros superiores e inferiores foram de forma 
passiva, as condutas assistidas foram respectivamente 27,8% e 38,9%, as ativas 
22,2% e 16,7%, também utilizou-se de sedestação no leito (22,3%) e cicloergometro 
(5,6%). CONCLUSÕES: Conclui-se que houve a prevalência da mobilização passiva 
condicionado ao baixo nível neurológico dos pacientes, permitindo pouca interação 
com o terapeuta, dificultando a mobilização precoce em UTI. 

Palavras-chave: Limitação da Mobilidade. Promoção da Saúde. Unidades de 
Terapia Intensiva. Fisioterapia. 
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PRIMEIROS REGISTROS DE ESPÉCIES DE Candelaria A. Massal 

(ASCOMYCOTA) PARA SANTA CATARINA, BRASIL 

 

Anderson Henrique dos Santos58 
Emerson Luiz Gumboski59 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A liquenologia brasileira vem se desenvolvendo bem principalmente 
nas últimas duas décadas, entretanto, uma série de estados brasileiros permanece 
com conhecimento incipiente acerca da micota liquenizada presente. Os estudos 
liquenológicos para a região de Santa Catarina são ainda escassos, pois para essa 
região foram registradas pouco mais de 450 espécies, um número pequeno quando 
comparado com o estado do Rio Grande do Sul, o qual apresenta mais de 1000 
espécies conhecidas. OBJETIVOS: O presente estudo visa divulgar o primeiro 
registro de duas espécies de Candelaria para o estado de Santa Catarina, 
contribuindo para o conhecimento da micota liquenizada regional e nacional. 
MATERIAIS E MÉTODOS: As coletas foram realizadas em áreas urbanas, rurais e 
áreas de preservação nos municípios de Mafra e Rio Negrinho, ambas localizadas 
no planalto norte catarinense. Espécimes depositados no herbário JOI também 
foram revisados. Os espécimes coletados foram depositados no herbário HMSC. As 
análises morfológicas foram realizadas sob microscópio estereoscópio e ótico, os 
cortes anatômicos foram feitos a mão livre. As analises químicas seguiram 
metodologia padrão em liquenologia. RESULTADOS: Candelaria é um gênero 
amplamente distribuído em áreas tropicais, subtropicais e de clima temperado, 
caracterizado por apresentar talos foliosos, geralmente amarelados, possuindo ou 
não córtex inferior, bem como reação cortical negativa ao hidróxido de potássio. 
Duas espécies são citadas pela primeira vez para o Estado: Candelaria concolor 
(Dickson) B. Stein, caracterizada pelo talo de coloração amarelo citrino a levemente 
alaranjado, por apresentar lobos muito ramificados com até 0,5 mm de largura, 
presença de córtex inferior e sorédios marginais. Nos espécimes catarinenses não 
foram encontrados apotécios. A segunda espécie diz respeito a C. fibrosa (Fr.) Müll. 
Arg., caracterizada por apresentar talos geralmente de cor amarelo citrino, lobos 
ramificados com até 0,5 mm de largura, presença de córtex inferior, ausência de 
sorédios, apotécios comuns, laminais, geralmente com cerdas brancas marginais e 
margem comumente crenada, apresenta ascósporos 1-septados, hialinos, 7–10 × 4–
6 µm. Ambas espécies produzem ácido pulvínico e calicina. Foram encontrados 
espécimes em seis municípios da região norte catarinense (Mafra, Rio Negrinho, 
Três Barras, São Bento o Sul, Joinville e São Francisco do Sul). CONCLUSÔES: As 
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espécies encontradas apresentam distribuição frequente nos ambientes do norte 
catarinense, desde em áreas urbanas (Mafra e Joinville) até áreas preservadas 
como a Floresta Nacional de Três Barras. Tais dados reforçam a importância da 
pesquisa básica para o conhecimento da Liquenologia nacional, bem como a 
carência de estudos na área em Santa Catarina. 

Palavras-chave: Fungos. Liquens. Taxonomia. 
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UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ALTO-FORNO, AREIA DE FUNDIÇÃO E 

RESIDUOS DA INDÚSTRIA DO PAPEL NA COMPOSIÇÃO DO TRAÇO DE 

CONCRETO 

 

Luana Cechin60 
Marcio Leandro Consul de Oliveira61 

Mariane Arruda Martins62 
Olaf Graupmann63 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os processos industriais acabam por gerar diversos tipos de 
resíduos que não possuem aplicação direta, e que são depositados em aterros 
sanitários ou até mesmo em locais inadequados, resultando assim em passivos 
ambientais. Alguns exemplos de resíduos são a escória de alto-forno, resíduo do 
processo de fabricação do ferro-gusa, a areia de fundição que é rejeito de fundição e 
a cinzas de resíduos da indústria do papel. A escória de alto-forno é um produto 
resultante do processo de fabricação do ferro-gusa, contêm em sua composição 
elementos como silicatos e alumino-silicatos de cálcio (ÖZBAY et al., 2016). A areia 
de fundição é um resíduo de fundição, e é utilizada como molde para fabricação de 
peças de metal, quando a areia não apresenta mais condições para este uso é 
então depositada em aterros sanitários (AGGARWAL; SIDDIQUE, 2014). Na 
fabricação de papel ocorre a geração de um resíduo em forma líquida com alto teor 
de sólidos em suspensão, após passar por alguns tratamentos, se transforma em 
lodo, posteriormente esse material passa por um processo térmico resultando em 
uma cinza composta basicamente por caulim e celulose (PINHEIRO, 2007). 
OBJETIVOS: Analisar a resistência à compressão do traço de concreto composto 
escória de alto-forno, areia de fundição e cinzas de resíduos de indústria de papel. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado um traço com 25% de cimento, deste, 
12,5% foi de escória de alto-forno e os outros 87,5% de cimento Portland CP II-Z. 
Além do cimento, o traço foi composto por 10% de areia de fundição substituindo 
totalmente o agregado miúdo, 20% de cinza de resíduos de papel e 45% de 
pedrisco. Após a mistura dos materiais foi realizada moldagem de 4 corpos de  
prova. Moldados em duas camadas com 15 golpes, conforme procedimento descrito 
na NBR 5738/2015, permaneceu em temperatura ambiente por um período de 24 
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horas, após esse tempo foram desmoldados e reservados até a data prevista para o 
rompimento. O rompimento se deu nos 07 dias, nessa data foi realizado o ensaio de 
compressão em laboratório, conforme a NBR 5739/2007. RESULTADOS: Foi 
possível analisar que o traço atingiu em 07 dias uma média de 9,22 MPa. 
CONCLUSÕES: Verifica-se que a utilização de resíduos na composição do concreto 
pode ser benéfica para o meio ambiente. A utilização desses materiais poderia 
compor um traço para a fabricação de blocos, com um baixo custo e eliminando o 
passivo ambiental causado pelos resíduos, mas seriam necessários mais alguns 
ensaios para garantir as características exigidas por norma para a fabricação do 
produto. 

Palavras-chave: Escória. Areia de fundição. Resíduos de papel. Concreto. 
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APLICAÇÃO DA ROBÓTICA NA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS GASOSOS EM 

BIODIGESTORES64 

 

Alejandro Rafael Garcia Ramirez65 
José Ricardo Maciel Pereira66 

Luiz Jerônimo Melo Monteiro67 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O projeto é resultante de estudos anteriores, desenvolvido no 
âmbito de cooperação internacional entre Brasil e Cuba (2011-2016) intitulado 
“Desenvolvimento de narizes eletrônicos para a detecção de substâncias gasosas 
no meio ambiente: Contribuições na avaliação do impacto odorante”. Parte-se da 
hipótese de que a robótica pode auxiliar de forma efetiva na monitoração do meio 
ambiente, em particular, de gases específicos como Metano (CH4) e Amônia (NH3). 
Para tanto, propôs-se o conceito inicial de um Nariz Eletrônico (NE), em forma de 
robô a partir de um carrinho de brinquedo. OBJETIVOS: Projetar um dispositivo 
móvel para o monitoramento de possíveis vazamentos gasosos em biodigestores, 
visando o desenvolvimento de um sistema para detectar substâncias gasosas em 
um ambiente real, integrando sensores químicos de gases específicos, baseado nos 
princípios da robótica. MATERIAIS E MÉTODOS: A partir de uma abordagem 
qualitativa, quantitativa e exploratória, o dispositivo foi desenvolvido e adaptado a 
partir de um carrinho de brinquedo, no intuito de chamar a atenção do público em 
geral em relação a um problema importante: a monitoração ambiental. O desenho 
conta com: Sensor de Gás Amônia (MQ-137), Sensor de Gás Metano (MQ-4) e 
Sensor de Gás (MQ-2) para detectar, identificar e quantificar substâncias gasosas; 
ademais de um Sensor de Temperatura e outro de Umidade (DHT11). Importante 
mencionar que foi projetado com 4 (quatro) Mini motores elétricos de corrente 
contínua (200RPM), com tração diferencial, responsáveis pela sua mobilidade e 
alimentado por 2 (duas) Baterias Seladas (VRLA 12 V 2.3Ah). O robô é controlado 
remotamente via Módulo Bluetooth HC-05, conectado ao ATMEGA328 que permite 
controlar a velocidade e o sentido de rotação dos motores através de uma Ponte H 
Dupla L298N. Para a visualização da leitura dos sensores possui um display LCD 
20X4. RESULTADOS: Após a realização de uma bateria de testes, em cinco 
ambientes distintos, verificou-se que as medições realizadas diretamente nos locais 
de interesse, em tempo real, trouxeram resultados favoráveis para a aplicação em 
biodigestores, e essa será a etapa subsequente do projeto. Em contrapartida, ainda 
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faz-se necessário a consecução da liberação das visitas para esse local em 
particular, visto que a realização das medições está condicionada à previa 
autorização em vários níveis. CONCLUSÕES: O emprego do sistema proposto para 
análises de gases ambientais, integrado à robótica surge como uma opção 
interessante, favorecendo o impacto científico e social da proposta, na medida em 
que a combinação do sensoriamento químico e a robótica criam novas 
oportunidades para a monitoração ambiental, dado pela flexibilidade e robustez 
desses sistemas que, inclusive, podem substituir o homem nessa atividade. 
Ademais, constitui-se numa opção mais barata comparada ao uso de métodos 
tradicionais de monitoração ambiental. Dentre outros benefícios mencionam-se os 
relacionados à segurança, pela redução dos riscos à saúde, ao reduzir os efeitos 
ocasionados pela monitoração humana de sustâncias tóxicas. 

Palavras-chave: Robótica. Nariz Eletrônico. Sensores. Substâncias Gasosas. 
Biodigestores. Poluição Atmosférica. Meio Ambiente. 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: A EXPERIÊNCIA DE SER MÃE 

 

Joana Trombetta68 
Ana Maria Cisotto Weihermann69 

 

RESUMO 

 

A adolescência é a faixa etária compreendida entre os 10 e 19 anos de idade. Nesse 
período, as mudanças biológicas, sociais e psicológicas fazem com que os jovens 
busquem novas experiências e iniciem sua vida sexual, expondo-se ao risco de 
adquirir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e de uma gravidez precoce. 
(OPAS/OMS, BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Objetivo geral: Conhecer as 
mudanças significativas ocorridas na vida de adolescentes após tornarem-se mães. 
Esta pesquisa se justifica, pois mesmo com ações pontuais junto aos adolescentes, 
em especial nas escolas, ainda ocorre a gravidez e junto com ela riscos para a mãe 
e seu filho; o abandono da escola; a dificuldade de encontrar um emprego ou de o 
manter, levando a dificuldade de acesso a uma melhor qualidade de vida. Trata-se 
de uma pesquisa do tipo quantitativo, cujos dados foram coletados pela 
pesquisadora com 06 adolescentes mães, através de um questionário composto por 
perguntas abertas e fechadas, após aprovação pelo comitê de ética, parecer 
2.792.400 e pelo aceite por escrito das adolescentes ou seu responsável. Foram 
respeitados os aspectos éticos em relação às determinações da Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde. As adolescentes tinham idade entre 15 e 19 anos, 
sendo os bebês de até dois anos, duas possuíam o ensino médio incompleto, 
enquanto quatro não haviam concluído o ensino fundamental. Seis adolescentes 
conhecem a camisinha feminina e masculina, pílula anticoncepcional e injetável, três 
relataram ter utilizado um desses métodos antes da gravidez. Uma planejou a 
gravidez e duas estão novamente grávidas. Todas realizaram os exames do pré-
natal, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Quatro adolescentes 
declararam que uma gravidez não pode trazer riscos e duas mencionaram a 
possibilidade de adoecer. Uma adolescente não amamentou, as outras cinco 
amamentaram. Quatro adolescentes tiveram sua gravidez aceita pela família e 
companheiro. Três adolescentes continuam junto com o pai biológico da criança. 
Todas as adolescentes relataram que recebem ajuda de pelo menos uma pessoa 
para cuidar do bebê. A principal mudança observada na vida destas adolescentes, 
após o nascimento do bebê foi o abandono dos estudos e até o momento, somente 
duas adolescentes retomaram os estudos. Em relação a carreira profissional, 
nenhuma tinha um emprego antes de engravidar e, depois do nascimento do bebê, 
somente uma começou a trabalhar. Assim, concluimos pela necessidade de uma 
profunda reflexão sobre a organização familiar, dos serviços de saúde e 
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educacional. É extremamente importante que as adolescentes tenham o apoio da 
família, dos profissionais da saúde e população em geral, para não sofrerem 
preconceito por serem mães com pouca idade e para que saibam a melhor maneira 
de cuidar do bebê e de si. 

Palavras-chave: Gravidez. Adolescentes. Saúde. 
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PROJETO NA ANTÁRTIDA, ABSTRAÇÃO DO COMUM 

 

Carlos Eduardo Plens70 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este artigo explica porque foi aplicada uma abordagem diferenciada 
na aula de projeto, com a proposta de projetos de Estações de Pesquisa na Antártida, 
este tema buscou abstrair o acadêmico dos conceitos básicos incorporados em 
projetação, estimulando a uma metodologia hipotético-dedutiva. Isto se desenvolveu 
pela observação desses acadêmicos, que se encontravam em uma zona de conforto, 
sem produzir novos conceitos sobre o projetar. OBJETIVOS: Consiste em propor uma 
nova metodologia de trabalho em um campo novo de atuação, onde o acadêmico se 
vê obrigado a repensar o que já estava predefinido. MATERIAIS E MÉTODOS: Com 
a proposta de se projetar uma Estação de Pesquisa na Antártida, se fez necessário 
novas pesquisas, tais como: as estações existentes; condições climáticas; condições 
do novo terreno; novos materiais entre outros. Por tanto uma redescoberta de como 
pesquisar. RESULTADOS: Para começar, a desconstrução da ideia se faz necessária 
pela extrema facilidade que a tecnologia permite copiar e colar uma solução pronta. 
O Projeto na Antártida, como abstração do comum, passo a ser realidade. De maneira 
geral essa desconstrução foi aplicada como saída as soluções prontas. Pode-se dizer 
que a proposta de um projeto em uma região atípica abstrairá esses preconceitos. 
Neste contexto, fica claro que proposta busca essa abstração. O mais preocupante, 
contudo, é constatar que os acadêmicos notaram essa problemática. Não é exagero 
afirmar que eles se sentiram incomodados com a nova proposta, em todo esse 
processo, ocorreu uma série de questionamentos. Assim, preocupa o fato de que 
esse conforto já esteja enraizado, isso porque a quebra desse paradigma, não foi 
uma tarefa simples, conforme a autora, a abstração separa o sentido do 
entendimento (DORFMAN, 2014). Essa separação, conforme explicado acima, a 
princípio, sofreu resistência esperada. Porém, algumas soluções, ficaram no âmbito 
dos projetos macros, não sendo possível chegar nas particularidades do projeto, na 
maioria dos casos. Neste sentido, projetar em um ambiente inóspito, como a 
Antártida, surtiu efeitos nas soluções dos grandes problemas, como o clima. O que 
importa, portanto, é se abstrair desses preconceitos. Por exemplo, em um lugar 
onde todas as atividades diárias são desenvolvidas com limitações, temos que 
repensar todas as atividades. Essa, porém, é uma tarefa árdua, já que temos uma 
referência, sobre as atividades humanas e essas nos prendem. CONCLUSÕES: 
Como resultado desta experiência, podemos destacar uma excelente pesquisa neste 
meio de projeto, onde foram identificados pormenores importantes para a 
projetação, já no âmbito do projeto dos espaços internos notou-se que as aplicações 
das novas variáveis foram pouco trabalhadas, ressaltamos que o tempo, influenciou 
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nos resultados. Concluímos que a experiência surtiu o efeito desejado, no âmbito da 
pesquisa e propostas. 

Palavras-chave: Abstração. Conceitos básicos. Observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO MÉTODO DE ENSINO EM MATEMÁTICA 

E FÍSICA71 

 

Éderson Witt72 
João Henrique Gelbcke73 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Essa pesquisa ocorreu com turmas da 2ª e 3ª séries do ensino 
médio matutino, da escola Virgílio Várzea no ano de 2018. A resolução de 
problemas é uma das metodologias de ensino mais dinâmicas e eficazes, pois, entre 
outros aspectos, possibilita ao aluno relacionar conceitos da matemática com outras 
áreas do conhecimento, sendo instigado a elaborar estratégias de resolução, a usar 
o raciocínio lógico e, dependendo da situação, trabalhar em equipe. É preciso fazer 
com que os alunos tornem-se pessoas capazes de enfrentar situações diferentes 
dentro de contextos reais, que façam com que eles busquem aprender novos 
conhecimentos e habilidades. Essa metodologia baseia-se na apresentação de 
situações abertas e sugestivas que exijam dos estudantes uma atitude ativa ou um 
esforço para buscar suas próprias respostas, seu próprio conhecimento. Esse 
ensino pressupõe promover o domínio de procedimentos, assim como a utilização 
dos conhecimentos do cotidiano, como as suas aplicações na prática, sua utilidade. 
OBJETIVOS: Tornar as aulas de Matemática e Física mais interessantes e 
desafiadoras, dando ao aluno a oportunidade de se envolver com os assuntos 
teóricos estudados. Desenvolver o raciocínio do aluno, ensinando-o a enfrentar 
situações novas. Mostrar ao estudante as aplicações práticas dos conceitos, a sua 
importância para a sociedade, ampliando sua base matemática. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O trabalho originou-se a partir da coleta de dados, em seguida ocorreu 
a intervenção pedagógica do pesquisador, o mesmo explicou os próximos passos e 
como se dariam essas atividades. Desta maneira o acadêmico aplicou o método da 
resolução de problemas durantes 20 aulas de matemática e física. Os assuntos 
abordados foram sobre Funções Trigonométricas em Matemática e 
Dilatação/Eletricidade na disciplina de Física. Após breves conceitos teóricos sobre 
cada tema o acadêmico entregava uma lista de exercícios, com questões diversas, 
onde os alunos eram instigados a resolvê-los usando a metodologia da resolução de 
problemas, seguindo cada etapa sugerida: compreensão do problema, 
elaboração/execução de um plano para resolvê-lo e por fim a verificação do mesmo. 
Os problemas escolhidos permitiram explorar as estratégias de resolução de 
problemas, como por exemplo, resolver por tentativa e erro, fazer uma lista ou tabela 
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organizada, esboçar uma figura ou gráfico, usar raciocínio lógico, simplificar o 
problema ou fazer um esquema, trabalhar com questões do dia a dia. Além dessas 
etapas realizadas durante algumas aulas, usaram-se os espaços físicos da escola e 
outras estruturas como os laboratórios, material concreto, experimentos, a biblioteca 
e o bosque. RESULTADOS: Percebeu-se um cenário favorável após a aplicação do 
método, demonstrando muita eficiência na resolução e estudos das questões 
utilizadas, causando interesse nos alunos. CONCLUSÕES: Os resultados foram 
positivos. Pode-se observar que os alunos responderam muito bem aos estímulos, 
demonstrando interesse em fazer os exercícios que antes eram impossíveis e 
assimilando sua importância e aplicação. Conclui-se, portanto que é necessária uma 
ação conjunta, viabilizando novas metodologias em sala de aula. 

Palavras-chave: Educação. Ensino-aprendizagem. Metodologias. Resolução de 
Problemas. 
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MANIFESTAÇÕES OSTEOMIOARTICULARES GERADAS EM TRANSTORNOS 

MENTAIS74 

 

Flávia Becker75 
Lais Fernanda Sumocoski76 

Larissa de Lima77 
Lucas Willian Kutchka78 

Maria Jaine Woiciekovski79 
Milena Cidral de Siqueira80 

Rubiane Veiga 81 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os transtornos mentais, como a depressão muitas vezes podem 
causar alterações osteomioarticulares, gerando dificuldade na execução dos 
movimentos, tensões, rigidez muscular, influenciando em alterações posturais. 
Sendo assim o papel de um fisioterapeuta, por exemplo, dentro de um Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) é importante por preservar, manter e restaurar a 
integridade e a função de órgãos e sistemas, objetivando a melhora da marcha, 
equilíbrio, postura, propriocepção e consciência corporal. Com base nisso a 
fisioterapia vem avaliar essas disfunções e tratar alterações de modo, que os 
pacientes obtenham melhor funcionalidade e qualidade de vida, auxiliando nas 
melhorias de aspectos físicos, cognitivos e sociais, contribuindo desta forma a 
reinserção dos indivíduos na sociedade. OBJETIVOS: Compreender as alterações 
que os transtornos mentais geram na estrutura corporal e no movimento, avaliando 
flexibilidade, força muscular e amplitude de movimento. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram avaliadas 17 pessoas que participam do CAPS do Munícipio de Mafra-Santa 
Catarina. Em que desses 47,1% era do sexo feminino, 52,9% do masculino, com 
média de idade de 38,17±13,01 anos. Foram avaliados a flexibilidade com o teste 
dedo médio ao chão, a amplitude de movimento (ADM) pelo goniômetro; e a força 
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muscular pelo teste de resistência manual. Foram avaliadas as articulações do 
ombro e cotovelo para ADM e força muscular em ambos os lados, com movimento 
de flexão, extensão, abdução, adução. Os dados foram analisados pelo programa de 
software IBM SPSS statistics 21. A análise utilizada foi frequência para as variáveis 
categóricas e média e desvio padrão para as numéricas. RESULTADOS: Foi 
constatado um resultado satisfatório em relação ao teste manual de força muscular, 
o qual ficou com uma média de 4,55, onde temos 5 para um valor ótimo. Já os 
valores correspondentes ao teste de dedo médio ao chão apresentaram valores 
abaixo da referência o que pode indicar suposta retração em musculatura 
isquiotibial. A média apresentada em distância do dedo médio ao chão foi para o 
dedo esquerdo 20,29±12,25 e dedo direito 20,64±12,58. O teste de goniometria 
também apresentou alterações mediante aos valores de referência, onde valores 
obtidos em grau para flexão de ombro direito foi de 145,05±22,23; flexão de ombro 
esquerdo 145,82±24,05; extensão de ombro direito 35,62±5,76; extensão de ombro 
esquerdo 37,47±7,53; adução de ombro direito 21,18±8,15; adução de ombro 
esquerdo 20,76±9,07; abdução de ombro direito 130,17±20,63; abdução de ombro 
esquerdo 137,17±19,70; flexão de cotovelo direito 78,94±34,35; flexão de cotovelo 
esquerdo 95,11±25,78. Estas alterações nos demostram que os transtornos mentais 
influenciam na mecânica corporal, alertando para alterações posturais e restringindo 
mobilidade e flexibilidade musculoesquelética. CONCLUSÕES: Com base nos 
resultados que foram apresentados, percebe-se que os transtornos mentais podem 
afetar fisicamente a estrutura corporal dessas pessoas, como a flexibilidade e 
restrições musculoesqueléticas, podendo levar a alterações posturais. 
Demonstrando a importância da atuação da fisioterapia nesta área, trabalhando a 
flexibilidade, corrigindo compensações e desequilíbrios musculares, para gerar uma 
melhor qualidade de vida e reinserção desses pacientes na sociedade, também 
evitando maiores complicações na sua estrutura física a curto e a longo prazo. 

Palavras-chave: Fisioterapia. Transtornos Mentais. Funcionalidade. Qualidade de 
Vida. 
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PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A 

REDE DE ATENDIMENTO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO82 

 

Rafael Marcio Chapieski83 
Gislaine de Oliveira de Lima84 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 - Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art. 5º “Nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. A pesquisa tem 
como objetivo verificar programas de prevenção da violência e a rede de 
atendimento social contra crianças e Adolescentes no município de Rio 
Negrinho/SC. Ressalta-se que os dados levantados das fichas de notificação 
obrigatória de situações de risco para violência na infância e na adolescência 
correspondem a uma parcela das vítimas, as que tiveram o diagnóstico de violência 
nos serviços públicos de atendimento à saúde, de educação e de proteção social. 
OBJETIVOS: Verificar e descrever programas de proteção social e prevenção da 
violência contra crianças e adolescentes e a rede de atendimento no município de 
Rio Negrinho /SC, nos períodos de 2016-2017. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa exploratória efetuou-se em órgãos oficiais, registros junto ao Conselho 
Tutelar. Os dados coletados e Pesquisa bibliográfica e a analise dos dados obtidos 
evidenciando a prevenção da violência contra crianças e Adolescentes, suas 
origens, características e formas no Município de Rio Negrinho /SC entre 2016-2017. 
RESULTADOS: O fluxo de atendimento permite a identificação de uma agressão 
com base em informações que sinalizam a ocorrência e gravidade de violência 
contra a criança ou o adolescente. Órgãos como: Escolas, Creches, PIÁs, Abrigos e 
especificamente o CREAS (centro de referência especializado de assistência social), 
atuam de forma efetiva neste processo. O CREAS, possui assistentes sociais e 
psicólogos responsáveis por programas de atenção familiar. A atenção familiar é 
dividida em dois grupos: um formado por crianças e adolescentes e outro grupo é 
formado pelos pais. Os participantes são selecionados pela Secretaria de Educação 
ou pelo conselho tutelar que avalia a necessidade da participação dos mesmos. 
Outras instituições: Colégio Selma Teixeira Graboski, a Escola de música Valdeci 
Maia e o Colégio Lucinda, por meio de oficinas, projetos e palestras com temas 
sobre valorização da vida. Em 2016, foram registradas 137 ocorrências pelas pela 
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rede de Proteção e atendimento Social em Rio Negrinho. A natureza preponderante 
da violência foi a doméstica ou maus-tratos 92,6% das notificações, as demais 
(7,4%) violência extrafamiliar. Em 2017, observou-se proporção de 92,9% violência 
doméstica e 7,1% extrafamiliar. CONCLUSÕES: Este estudo apresenta aspectos e 
interfaces da violência contra crianças e adolescentes e a aplicação de programas 
de profilaxia e atendimento às vitimas. A pesquisa permite conhecer cientificamente 
a prevenção da violência contra crianças e afirmar a efetividade dos programas no 
município de Rio Negrinho. O Projeto de Pesquisa, FUMDES, com o apoio da UnC, 
contribui para o desenvolvimento Cientifico e Acadêmico. 

Palavras-chave: Prevenção. Violência. Crianças. Adolescentes. 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CONCRETO USINADO E CONCRETO FEITO 

EM OBRA 

 

Valmor Cristiano Caetano85 

Olaf Graupmann86 
Jean Michel Grein87 

Joel Weng88 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa irá apresentar um estudo comparativo referente à 
resistência característica a compressão do concreto usinado e do concreto in loco. A 
comparação se dará através de amostras coletadas em diferentes cidades do 
planalto norte catarinense e sul do Paraná, e busca mostrar como é a realidade do 
concreto produzido nas obras dessa região. OBJETIVOS: O estudo tem como 
objetivo verificar se o concreto produzido nas obras de algumas cidades da região 
do planalto norte catarinense e sul do Paraná apresentam resistências semelhantes 
ao concreto usinado. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram coletadas amostras de 
concretos usinados e feitos in loco de quatro cidades, sendo três amostras em 
Monte Castelo/SC, uma delas de concreto usinado (CP_MC_US) e as outras duas 
de concreto feito em obra (CP1_MC_OB) e (CP2_MC_OB), em Papanduva/SC, 
foram coletadas duas amostras de concreto, sendo uma delas de concreto usinado 
(CP_PV_US) e a outra de concreto feito em obra (CP_PV_OB), e por último três 
amostras nas cidades de Mafra/SC e Rio Negro/PR, destas três amostras, uma 
sendo de concreto usinado na cidade de Rio Negro/PR (CP_RN_US) e duas 
amostras de concreto feito em obra (CP_RN_OB) em Rio Negro, e (CP_MF_OB) em 
Mafra. Seguindo as instruções das normas técnicas vigentes, foram executas 
diversas etapas, como; a moldagem do corpo de prova de acordo com a NBR 
5738/2003; a cura do concreto realizada sem uso de cura úmida por imersão, 
simulando a situação que o concreto estaria sujeito na obra; preparo do CP para 
realização do ensaio a compressão de acordo com a NBR 5739/1994; e o cálculo da 
resistência do concreto. RESULTADOS: Os resultados mostraram que existe uma 
discrepância entre os valores de resistência do concreto feito em obra, a amostra 
CP_RN_OB apresentou o melhor desempenho entre todos, chegando a 21,75 MPa, 
já o concreto com menor resistência, foi o CP2_MC_OB com 9,19 MPa. As demais 
amostras CP1_MC_OB, CP_MF_OB, CP_PV_OB atingiram respectivamente as 
resistências de 11,34 Mpa, 13,00 MPa, 16,06 MPa. Para os concretos usinados 
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o resultado se mostrou satisfatório, pois atingiram a sua resistência especificada 
pela usina fabricante, a amostra CP_MC_US que tinha como resistência 
especificada pela empresa de 30 MPa atingiu 31,84 MPa, a amostra CP_RN_US 
também ultrapassou a resistência predeterminada de 25Mpa, chegando a 26,17 
MPa, apenas a amostra CP_PV_US não atingiu a resistência especificada pela 
empresa que era 20 MPa, a mesma chegou a um valor de apenas 15,59 MPa 
ficando abaixo da resistência mínima exigida pela NBR 8953:2015 para concreto de 
classe de resistência I, a qual é de 20 MPa. CONCLUSÃO: A resistência do 
concreto feito em obra mostrou-se estar muito abaixo do ideal, e isso se dá pela falta 
de controle do traço que é definido sem critério técnico, com mecanismos de 
dosagem imprecisos, e sem o controle da umidade dos agregados, para que o fator 
agua/cimento não tenha uma alteração representativa. Com base nos resultados 
pode-se afirmar que o concreto usinado deve ser preferencialmente adotado 
independente do elemento estrutural a ser executado, pois o mesmo de maneira 
geral apresenta as características mínimas exigidas pelas normativas. 

Palavras-chave: Resistência. Concreto. Comparação. 
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ABSCESSO ESCROTAL POR LESÃO PRIMÁRIA EM OVINO - RELATO DE 

CASO 

 

Djalmo Gervasio Rdigues89 
Hamilton Wendt90 

Leonardo Fuck Tokarski91 
Rafael Sachet Rodrigues92 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O abscesso é uma coleção circunscrita de pus que se forma em 
diferentes tecidos, geralmente em resposta ao desenvolvimento de bactérias 
denominadas piogênicas. Ao formar-se, possui uma parede ou cápsula de tecido 
fibroso que o separa dos tecidos vizinhos. O tamanho varia desde dimensões 
microscópicas a volumes relativamente grandes. A invasão bacteriana é a causa 
mais comum da formação de abscessos nos animais, embora estes possam ser 
produzidos inicialmente por efeito de agentes irritantes de natureza química ou 
mecânica e posterior desenvolvimento bacteriano. OBJETIVOS: Relatar a 
ocorrência de um abscesso escrotal em um ovino atendido pelo Hospital Veterinario 
da UnC Canoinhas – Marcilio Dias. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi trazido ao 
Hospital Veterinario da UnC um ovino para atendimento clínico, sendo o mesmo da 
raça Hampshire Down, macho, sem idade definida, com aproximadamente 110 
quilos. Na anamnese o produtor relatou, que o animal havia se ferido, não sendo 
identificado o objeto que resultou em uma lesão na região escrotal. A partir desta 
lesão houve a proliferação de miíase no local do ferimento, sendo realizado o 
tratamento convencional, aplicação de “spray” repelente. Mas o processo cicatricial 
não foi resolvido. Após esse tratamento a região escrotal permanecia edemaciada 
de forma anormal. Devido a não resolução do processo, o proprietário buscou 
atendimento no Hospital Veterinário. Em avalição clínica realizada pelo Médico 
Veterinário do Hospital Veterinário da Unc- Canoinhas, Campus Marcílio Dias, 
constatou-se o aumento anormal do volume escrotal, com presença de fístula. 
Diagnosticado como abscesso por lesão primária, sendo indicado o procedimento 
cirúrgico de ablação total da região escrotal, encaminhado para a disciplina de 
clínica cirúrgica. RESULTADOS: Após realização de exames pré-operatórios, sem 
alterações, encaminhou-se para procedimento cirúrgico. No procedimento foram 
retiradas a bolsa escrotal e testículos. Após a remoção da área, foi realizada a 
análise da mesma. Em pesagem obteve-se peso de 8,6 quilos com dimensões de 
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aproximadamente 30 cm de comprimento e 20 de cm de largura. Na exploração do 
segmento removido, realizouse a dissecação da bolsa escrotal, nela averiguou-se a 
existência de uma cápsula com secreção purulenta (pus). Sendo realizada coleta de 
amostra deste material para análise microbiológica, constatando por meio desta a 
presença de bactérias do gênero Streptococcus sp. Também foi efetuada uma coleta 
de fragmentos de tecido para análise histopatológica, caracterizando-se em 
granuloma de epitelióide de células gigantes características de lesão primária. 
CONCLUSÕES: muito comum em animais de produção o surgimento de lesões 
primárias de origem indefinida, estas são grandes fontes de infecção. Como no 
relato citado a razão do desenvolvimento do abscesso foi a lesão primária, 
ocasionando a formação de miíase, após o tratamento da mesma, houve 
contaminação do local em região cavitária com bactérias do gênero Streptococcus, 
sendo estas formadoras de pus (piogênicas). A infecção não foi controlada, 
intensificando a formação de pus. Dentre os métodos convencionais de tratamento o 
procedimento cirúrgico foi a opção viável para o caso, pois a formação do abscesso 
também desenvolveu cápsula, fazendo com que o antibiótico não obtivesse níveis 
terapêuticos no local de ação desejado. 

Palavras-chave: Abscesso. Ovino. Lesão primária. 
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ACEITAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO X-BOX EM AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA 

DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

Edilaine Aparecida Hygino93 
Greissa Leandra de Marco94 

Marcos Adelmo dos Reis95 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Na escola A tecnologia pode ser extremamente importante, porém 
nos últimos tempos tem sido o maior pesadelo de professores e diretores de escola, 
os jovens, estão a todo instante conectados às redes sociais, aos programas, e isso 
implica na desatenção dos alunos pelo assunto proposto em sala de aula, isso faz 
com que o professor acabe encontrando, em seu caminho, dificuldades. Mas o fator 
fundamental dentro do contexto é a forma com que o professor encontrará saídas 
para tal problema, um fator muito importante nesse caso é que o profissional tenha a 
mente aberta e comece a buscar saídas diferentes que venham prender a atenção 
destes jovens e da mesma forma incentivá-los e motivá-los a participar das aulas 
com mais entusiasmo. OBJETIVOS: Verificar qual a aceitação dos alunos do ensino 
médio em se trabalhar com X-Box nas aulas de Educação Física. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Foi uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório com a participação 
de 70 alunos, com idade entre 15 e 23 anos, estudantes do Ensino Médio da EEB 
Frei Rogério, em Ponte Alta do Norte. Foram aplicados além da prática pedagógica 
com os jogos do console X-box, um questionário contendo 17 perguntas que visava 
verificar o quanto a tecnologia faz parte do cotidiano destes adolescentes. 
RESULTADOS: Com relação às tecnologias a que têm acesso, os participantes da 
pesquisa responderam, em sua grande maioria (86%), que tem telefone celular, isso 
não chega a surpreender, pois sabe-se que, atualmente, a tecnologia  está  presente 
na vida das pessoas e seus dispositivos são de extrema  importância para o acesso 
em suas páginas e redes sociais. O que surpreende neste caso é o alto número de 
pessoas que não gostam de nenhum jogo (30%), pode-se salientar o fato de que 
muitos dos participantes não têm acesso e não conheciam nenhum tipo destes jogos 
(60,5%) antes da pesquisa ser realizada, isso responde o porquê de 30% dos alunos 
não gostar de nenhum jogo, o fato é que existia falta de conhecimento da existência 
dos mesmos. Ao utilizar o X-Box nas aulas de Educação Física, foi observado que 
os estudantes aderiram às aulas de forma agradável, participando efetivamente de 
todas elas. O fato de ser uma novidade para alguns deles fez com que as aulas se 
tornassem ainda mais divertidas. CONCLUSÕES: Verificou-se que os alunos 
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aceitaram o X-Box muito rápido, participaram das aulas de forma espontânea, 
trabalhando muito bem em grupo. Verificou-se que 83,1% usam internet e 38,2% 
possuem consoles, são números significativos, se os professores trabalhassem mais 
com a tecnologia e suas novas possiblidades dentro do ambiente escolar, muitos 
outros alunos teriam a possibilidade de conhecer e desfrutar de experiências tidas 
para alguns como “novas”, e utilizar-se destas tecnologias para o processo de 
ensino aprendizagem, desde a alfabetização até o Ensino Médio. O ato de inovar as 
aulas faz com que o aluno se sinta uma peça chave, é preciso pensar em soluções 
para diminuir a evasão, é preciso usar novas tecnologias em sala de aula sem medo 
de errar ou ser criticado. As aulas de Educação Física no Ensino Médio estão 
perdendo cada vez mais alunos, desinteressados em participar, cansados da 
monotonia que os cerca desde os anos iniciais. 

Palavras-chave: Tecnologia. Aprendizagem. Games. 
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AMBLYOMMA PACAE EM ONÇA-PARDA MORTA POR ATROPELAMENTO EM 

JOINVILLE/SC 

 

Daiana Cordeiro Mattano Paul96 
Juliano Biolchi97 

Eduarda Scheuer Floriano98 
Igor Christian Magno Gonçalves99 

Daniela Pedrassani100 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O gênero Amblyomma (Acari: Ixodidae) possui 106 espécies de 
carrapatos, destas 45 são restritas a região Neotropical. Neste gênero estão incluídas 
espécies que possuem importância em saúde pública por parasitarem além dos 
animais, também humanos e por serem vetores de agentes patogênicos, como por 
exemplo da Febre Maculosa Brasileira. O Amblyomma pacae conhecido como 
carrapato castanho da paca ocorre nas Américas Central e do Sul e, no Brasil foi 
reportado em Rondônia no seu hospedeiro natural (paca/Cuniculus paca). Os 
registros de A. pacae em outras espécies de mamíferos são escassos. A onça-parda 
(Puma concolor) é a segunda maior espécie de felino brasileiro e está ameaçada de 
extinção devido à caça, desmatamento e diminuição da população de suas presas 
(mamíferos, aves e répteis). Devido à dificuldade de acesso a este grande felino em 
vida livre, os estudos relacionados ao parasitismo são poucos e normalmente estão 
relacionados a onças-pardas em cativeiro. OBJETIVO: Registrar o parasitismo por 
Amblyomma pacae em um Puma concolor morto por atropelamento no município de 
Joinville, Santa Catarina. MATERIAL E MÉTODOS: Foi encaminhado para necropsia 
um macho, adulto da espécie Puma concolor, com aproximadamente 60 kg 
encontrado morto em uma rodovia de Joinville/SC. Durante o exame, os carrapatos 
presentes no pelo do animal foram coletados, preservados em etanol 70% e 
posteriormente identificados pela chave de Ixodideos de Aragão e Fonseca (1961). 
RESULTADOS: Foi constatada durante a necropsia causa mortis por hemorragia 
interna decorrente de ruptura hepática e renal. A identificação morfológica em lupa e 
em microscópio dos carrapatos, demostrou ser dois exemplares fêmeas (uma 
plenamente ingurgitada e a outra parcialmente ingurgitada). As fêmeas são de 
tamanho pequeno, as quais apresentam coxa IV com um só espinho e coxa I com dois 
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espinhos, dos quais um é mais curto que o comprimento do artículo. No capítulo, o 
hipostômio é espatulado e com três fileiras de dentes e o primeiro artículo dos palpos 
não tem saliência ventral. O escudo tem formato subtriangular cordiforme castanho 
com bordas sinuosas e nos festões não apresentam tubérculos mamiliformes. Estas 
características permitiram a identificação específica de Amblyomma pacae. Os 
carrapatos coletados foram depositados na Coleção de Ectoparasitas da Universidade 
do Contestado. CONCLUSÕES: Salienta-se a importância da pesquisa relacionada 
às infestações por carrapatos quanto sua disseminação em relação aos felídeos deste 
bioma, relatando-se pela primeira vez a detecção de A. pacae em onça-parda no 
estado de Santa Catarina. 

Palavras-chave: Puma concolor. Ectoparasita. Identificação. 
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COMPORTAMENTO SUICIDA: UM ESTUDO DAS OCORRÊNCIAS NOS 

MUNICIPIOS DE RIO NEGRINHO (SC) E SÃO BENTO DO SUL (SC) NO 

PERÍODO DE 2013 À 2017 

 

Antonio Alvaro Ferreira das Chagasas 
Fernanda Cristina Neidert Batista 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial da Saúde mais de 800.000 pessoas 
suicidam-se a cada ano no mundo. No Brasil 11.000 casos em média são registrados 
anualmente sendo a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos 
conforme dados do Boletim Epidemiológico Ministério da Saúde (2017). Sabemos a 
complexidade do tema, visto que, os mais renomados autores trazem amplas 
discussões porém jamais com qualquer afirmação cabal sobre uma ou a principal 
causa do fenômeno. Comportamentos suicidas são hoje encarados como um grave 
problema de saúde pública, que demandam muitos recursos sociais e financeiros dos 
órgãos assistenciais e de saúde pública, assim como cada vez mais requerem 
atenção da comunidade científica na busca de compreensão e uma possível 
intervenção. OBJETIVOS: Investigar em nível quantitativo e qualitativo as ocorrências 
de suicídios nos municípios de Rio Negrinho e São Bento do Sul, no período de 2013 
à 2017. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo exploratório, que busca os dados em 
registros documentais das ocorrências de suicídios em órgãos de segurança e saúde 
pública, buscando além de dados numéricos de casos, demais informações que 
auxiliem na descrição das causas e características, comuns e divergentes, entre os 
casos. RESULTADOS: Observou-se que no período estudado, foram registrados 
pelas diferentes entidades de atendimento, dos municípios estudados os dados que 
seguem. Em Rio Negrinho, foram registradas 20 mortes por suicídio, sendo a maior 
incidência em indivíduos do sexo masculino, com idade de 41 a 50 anos. A partir da 
análise numérica dos dados obtidos pode-se constatar também que o ano com 
maior número de ocorrências foi o ano de 2017. O mês com maior incidência foi o 
mês de novembro, pode ser identificado através dos dados como sendo o ano com 
maior número de ocorrências. Neste município ainda o método mais utilizado é 
através de enforcamento. No município de São Bento do Sul os registros 
apresentaram 26 mortes por suicídio, sendo a maior incidência no sexo masculino, 
com idade de 41 a 50 anos. Com relação ao ano de maior índice de ocorrências, 
também podemos observar o ano de 2017. O mês de agosto neste município é o que 
apresenta maior número de ocorrências. Como método utilizado para a efetivação 
do ato têm-se o enforcamento. CONCLUSÕES: Através dos dados obtidos foi 
possível observar que há pontos convergentes nas ocorrências de suicídio nos 
municípios estudados no período estabelecido. Em ambos, as informações como 
ano de ocorrência, faixa etária e método utilizado convergem. Ao analisar a 
proporção entre os sexos, bem como o método utilizado, estas informações 
convergem também com a taxa brasileira. O fato, que sobressai em relação aos 
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índices absolutos é a concentração de casos em espaços temporais relativamente 
curtos, como exemplo, temos a maior parte dos casos registrados ao longo de um 
ano concentrado em um espaço temporal de 45 dias. Isso reforça o fator conhecido 
como efeito Werther ou comportamento imitativo e respalda as orientações aos 
órgãos de imprensa em relação aos cuidados necessários com a veiculação de 
notícias envolvendo atos autodestrutivos. 

Palavras-chave: Suicídio. Saúde Pública. Psicologia. 
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CONSTRUÇÃO DO MODELO DO GERADOR DE VAN DER GRAAFF 

 

Éderson Witt101 
Diego de Lima Branco102 
Fernando Dean Sagaz103 

Vinícius Ruthes Schmidt104 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em 1929, o engenheiro Robert Van der Graaff fabricou essa 
máquina que gera eletricidade por atrito, movido por correias. O equipamento foi 
criado para a utilização em Física Nuclear, elevando muito as tensões elétricas e 
acelerando partículas atômicas. Assim, o Gerador de Van der Graaff é uma máquina 
que acumula tensão eletrostática, dependendo da agitação das moléculas do ar. 
Este trabalho apresenta a construção de uma réplica, mostrando inclusive o efeito  
de arrepiar os cabelos de quem tocar na cúpula, isolado da terra, pois o cabelo fica 
eletrizado com cargas da mesma polaridade, que consequentemente se repelem. 
OBJETIVOS: Estruturar um modelo de experimento similar ao criado por Robert Van 
der Graaff, aferir a quantidade de tensão e corrente elétrica, apresentar o efeito de 
rompimento da barreira do ar, realizado pelo acúmulo de cargas positivas no globo 
metálico. MATERIAIS E MÉTODOS: Na composição do aparelho, utilizou-se: 
madeira para a parte estrutural, polias com rolamentos, chapas de alumínios, eixos 
de aço revestidos com náilon isolante para a correia de PVC, motor de 0,5 cavalos 
para a movimentação da correia, inversor de frequência para alterar a velocidade, e 
botão para acionamento do sistema. A construção se iniciou com a base estável de 
50 cm x 80 cm e a coluna oca de madeira 20 cm x 20 cm x 80 cm. Em seguida, 
foram realizados os furos para os encaixes e fixação dos mancais, e colocados os 
eixos de aço, isolados com náilon superior e inferior, alinhados. Na sequência, foi 
fixado o motor na base estável e, encaixado no eixo inferior. Após, foi colocada a 
correia de PVC e esticada. Posteriormente, foram recortadas duas chapas de 
alumínio, semelhantes às escovas, e fixadas próximas à correia, com uma na parte 
inferior e a outra, na parte superior, na escova superior foi conectado um cabo de 10 
mm², ligado no globo metálico ou abóbada, também se conectou um cabo de 10 
mm² na escova inferior, para o aterramento. Depois da composição de uma base 
superior em cima da coluna oca, foi fixado o globo. Prontamente, na base estável se 
fixou o inversor de frequência, e realizadas as ligações necessárias para o 
funcionamento do motor. RESULTADOS: No globo metálico, gera-se até uma 
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tensão de 200 kv (quilovolts), com uma correia de borracha de 8,0 cm de largura, 
dependendo muito da velocidade do motor elétrico na polia que faz girar a correia. 
Com o controlador pode-se alterar a frequência do motor assim aumentando sua 
velocidade e satisfazendo a experiência. O gerador funciona através da 
movimentação da correia que é eletrizado por atrito, ao atingir a parte superior, às 
cargas elétricas são distribuídas e carregadas na esfera. CONCLUSÕES: O gerador 
de Van der Graaff, tem a finalidade de explicar o acúmulo de tensão elétrica no 
globo metálico e sua descarga, exemplificando academicamente o que ocorre na 
atmosfera, quando as nuvens estão carregadas para chuva, assim as cargas se 
atritam, e rompem a barreira do ar descarregando na parte neutra, ou seja, na 
superfície terrestre, formando os raios. 

Palavras-chave: Experimento. Gerador de Van der Graaff. Eletricidade. Tensão 
Eletrostática. 
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DERMATITE PARASITÁRIA EM COELHO DOMÉSTICO UTILIZADO EM 

ATIVIDADE EDUCATIVA 

 

Juliano Biolchi105 
Gabriela de Oliveira106 
Thâmina Schweitzer107 
Daniela Pedrassani108 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os coelhos domésticos podem ser afetados por uma série de 
doenças que podem interferir no seu desenvolvimento e na sua utilização em 
experimentos laboratoriais e educacionais. Na clínica de animais exóticos os coelhos 
são pacientes frequentes, e as queixas dos tutores geralmente são relacionadas as 
afecções cutâneas, que são problemas comuns da espécie. O Leporacarus gibbus é 
um ácaro cosmopolita, transmitido por contato direto entre os coelhos e que afeta 
principalmente os animais de produção, independente do sexo. Pertencem à família 
Listrophoridae, apresentam corpo subcilíndrico achatado lateralmente com a cutícula 
finamente estriada em aspecto de impressão digital. As patas são curtas e curvadas 
para possibilitar maior aderência ao pelo do hospedeiro. Na infestação por L. gibbus 
podem ser observados sinais clínicos de alopecia, dermatite pustular, descamação, 
prurido, eritema e formação de crostas, apesar de geralmente serem assintomáticos 
mesmo em infestações maciças. Seu caráter zoonótico é controverso, mas destaca-
se a ocorrência de urticária papular nas infestações em humanos. OBJETIVO: 
Relatar a infestação por Leporacarus gibbus em coelho doméstico (Oryctolagus 
cuniculus) utilizado em atividade educativa no município de Jaraguá do Sul/ SC. 
MATERIAL E MÉTODOS: Foi recebido para atendimento médico veterinário, um 
coelho fêmea da raça Nova Zelândia, branco, adulto, apresentando prurido intenso, 
eritema, descamação cutânea e rarefação pilosa com áreas alopécicas no dorso e 
face. Parâmetros fisiológicos normais no exame físico. Coleta de pelos foi procedida 
para exame parasitológico em áreas lesionadas e com pontos escurecidos aderidos 
ao pelo. RESULTADOS: A análise microscópica do raspado cutâneo foi conclusiva 
para estabelecer o diagnóstico de infestação por ácaros da espécie L. gibbus. A 
pessoa que trouxe o animal para consulta não era o seu tutor, assim optou por não 
iniciar o tratamento do animal. O animal não retornou para tratamento. Como o 
coelho havia sido manipulado por crianças em uma atividade em uma escola, foi 
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orientado que se observassem qualquer alteração cutânea nas crianças, que as 
encaminhassem para atendimento por dermatologista. CONCLUSÕES: Salienta-se 
a relevância de se diagnosticar corretamente a etiologia das afecções cutâneas dos 
coelhos, pois estas afetam o bem-estar do animal e podem expor os tutores e outras 
pessoas que tenham contato com este a risco de afecção cutânea. 

Palavras-chave: Ácaro. Oryctolagus cuniculus. Diagnóstico Parasitológico. 
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ENTOMOFAUNA PRESENTE EM TRONCOS CAÍDOS DE FLORESTA 

OMBROFILA MISTA EM PAPANDUVA, SC 

 

Kátia Samara dos Santos109 
Celia Maria Valério110 

Maristela Povaluk111 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Classe Insecta forma o maior grupo animal da biosfera, 
ultrapassando todos os outros grupos e ocorre praticamente em todos os lugares. 
São de grande importância para o ecossistema, sendo responsáveis por grande 
parte da polinização e de grande influência na cadeia alimentar, pois muitos animais 
se alimentam destes pequenos seres. A presente pesquisa tem como base 
determinar os táxons da entomofauna relacionada a estes troncos, mostrando sua 
interação dentro desse microecossistema. OBJETIVOS: Determinar os táxons de 
insetos encontrados em troncos caídos em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista 
na Cidade de Papanduva, SC; Determinar as Ordens de insetos adultos associados 
aos troncos caídos; Identificar as Famílias dos insetos adultos coletados. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa caracterizou-se como bibliográfica, de campo 
e laboratorial. Foram selecionados 7 troncos caídos, os quais foram observados 
quanto à diversidade entomológica existente. Após as coletas, os animais foram 
armazenados em frascos de aproximadamente 80ml para o transporte ao 
laboratório. Os animais foram classificados em Ordens e Famílias, sendo relatada a 
descrição de cada espécime. RESULTADOS: Foram coletados 173 insetos, 
sendo identificadas 9 diferentes Ordens: Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, 
Neuroptera, Odonata, Isoptera, Orthoptera, Diptera e Lepidoptera. A Ordem que 
apresentou maior número de indivíduos foi a Coleoptera, com 39 indivíduos, 
correspondendo a 23%, seguida por Hemiptera, com 38 indivíduos, responsável por 
22% dos espécimes, e Hymenoptera, com 37 indivíduos, representando 21% do 
total. Na Ordem Coleoptera as Famílias que apresentaram maior número de 
indivíduos foram a Chrysomelidae, com 11 espécimes identificadas, o que 
corresponde a 28%, e a Coccinellidae, com 7 espécimes identificadas, totalizando 
18%. Já na Ordem Hymenoptera a Família que apresentou o maior número de 
indivíduos foi a Formicidae, com 32 espécimes identificados, o que corresponde a 
86% do total coletado. Na Ordem Hemiptera, as Famílias que apresentaram o maior 
número de indivíduos foram a Pentatomidae, com 7 espécimes identificados, o que 
corresponde a 18%, junto à Reduviidae, com 7 espécimes identificados, 
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correspondentes a 18%. CONCLUSÕES: Os troncos em decomposição podem ser 
considerados microecossistemas de grande importância para os insetos. Servem de 
moradia e alimentação para os alguns grupos, enquanto outros utilizam apenas 
como repouso. Basicamente, pode-se enfatizar que os insetos interagem entre si e 
algumas comunidades se caracterizam por viverem em sociedade, como é o caso 
da Família Formicidae, da Ordem Hymenoptera e da Ordem Isoptera. No presente 
trabalho a Ordem Coleoptera se destaca por possuir representantes que ajudam na 
decomposição orgânica da madeira, já que estes insetos possuem mandíbula 
própria para a raspagem da madeira. Está pesquisa foi de extrema relevância, para 
a comunidade, pois foram identificadas 33 Famílias: Scarabaeidae, Tenebrionidae, 
Passalidae, Elateridae, Stophylinidae, Chrysomelidae, Lampyridae, Coccinellidae, 
Vespidae, Icheneumonoidae, Formicidae, Apidae, Rhinotermitidae, Myrmeleontidae, 
Calopterygidae, Membracidae, Cercopidae, Pentatomidae, Reduviidae, Cicadellidae, 
Tettigonioidae, Acrididae, Grylloidae, Tabanidae, Culicidae, Rhagionidae, Muiscidae, 
Simuliidae, Papilionidae, Nymphalidae, Saturnidae, Geometridae e Aretiidae. 
Conclui-se que a presente pesquisa foi de suma importância para a área de estudo, 
pois possibilitou a analise da comunidade biológica presente em troncos caídos 
despertando o interesse dos futuros pesquisadores no estudo da entomofauna. 

Palavras-chave: Insetos. Troncos caídos. Comunidade Biológica. 
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ESTUDO DA IDADE MOTORA E DA IDADE CRONOLÓGICA DOS ALUNOS DO 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE 

CURITIBANOS – SC112 

 

Angela Martarello Gomes113 
Magali Aparecida Ribeiro de Souza114 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Durante a infância, em consequência do rápido desenvolvimento do 
sistema nervoso central, é fundamental que ocorra uma ampla e adequada variação 
dos estímulos ambientais, que devem favorecer assim o desenvolvimento motor. 
OBJETIVO: O presente trabalho foi realizado com apoio da Universidade do 
Contestado – Fundo de Apoio a Pesquisa (FAP-UnC), com o objetivo de avaliar a 
idade motora com a idade cronológica dos alunos matriculados no 1º ano do ensino 
fundamental de uma escola do município de Curitibanos – SC. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Para avaliação utilizamos a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) 
Rosa Neto (2002). A amostra foi composta por 24 crianças, sendo ser 12 meninos e 
12 meninas com idade entre 5 e 7 anos, com autorização prévia dos responsáveis 
pelos alunos. A coleta de dados durou em torno de 2 meses, sendo que os testes 
foram aplicados individualmente com duração de 40 minutos, em uma sala 
silenciosa. RESULTADOS: Os resultados comprovaram que cerca de 63% dos 
alunos estão com a classificação a baixo do esperado pela idade, nas habilidades 
podemos verificar que a organização espacial foi a que obteve índice mais baixo, 
podendo assim refletir em dificuldades de compreender espaços, direita, esquerda, 
em cima, em baixo, dificuldades na leitura e escrita e na posição de seu próprio 
corpo em relação aos outros e espaço.Verificando pelo estudo que a idade motora 
está abaixo da idade cronológica, e analisando as habilidades o profissional pode 
direcionar de melhor forma suas aulas. CONCLUSÃO: Sendo assim concordamos 
que a educação física não pode ser considerada apenas como uma disciplina que 
deve ser apresentada para a maioria das crianças quando as mesmas entram no 1º 
ano do ensino fundamental. Podemos afirmar que a educação física é uma disciplina 
de grande importância em toda vida escolar, pois a mesma é uma pratica 
pedagógica que além de desenvolver habilidades motoras, proporciona a interação 
entre os alunos, desenvolve a cultura do movimento e aprimora o desenvolvimento 
motor. Sendo que o desenvolvimento motor trabalha o comportamento do sujeito 
desde a sua infância até a melhor idade. 

Palavras-chave: Criança. Escala de desenvolvimento motor. Habilidades motoras. 
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FARMACODERMIA EM CÃO 

 

Djalmo Gervasio Rodrigues115 
Tatiana Rodrigues116 

Simone Ballão Taques Wend117 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A farmacodermia consiste em um quadro de reação alérgica 
adversa a fármacos que tem manifestação em pele, mucosas e anexos, resultando 
em lesões que variam em relação a tamanho, característica e gravidade. Pode-se 
considerar que esta patologia consiste em um quadro de hipersensibilidade cutânea 
resultante da administração de um fármaco, sendo considerada rara em animais da 
espécie canina. Entretanto, um fator que pode contribuir para o desenvolvimento e a 
frequência dessas alterações na medicina veterinária é o crescente lançamento de 
drogas pela indústria farmacêutica, associado ao uso indiscriminado das terapias. O 
diagnóstico de farmacodermia pode ser difícil pelo fato de as características da 
erupção cutânea serem similares à de outras doenças de pele e também porque, em 
muitos casos, o paciente é exposto a mais de um fármaco simultaneamente. 
OBJETIVOS: Relatar a ocorrência de farmacodermia em um cao após o uso 
medicamentosa de antibiótico do grupo das quilononas. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foi atendido pelo hospital Veterinario da UnC um cão, fêmea, SRD com 4 anos de 
idade, para procedimento cirúrgico de ovariohisterectomia, sendo liberada dia 08/04 
após procedimento com prescrição medicamentosa de enrofloxacino 5 mg/kg por 10 
dias  e maxican 0,1 mg/kg 3 dias, sendo que a mesma teve retorno dia 18/04, onde  
a tutora percebeu áreas com sinais de alergia tecidual, em regiões torácicas, em 
exame físico após a tricotomia notou-se áreas com lesões descamativas na pele, 
sendo lesões relativas a reação medicamentosa sendo farmacodermia ou 
hipersensibilidade medicamentosa sendo devido a utlizaçao de antibióticos do grupo 
de quilononas (enrofloxacino),sendo indicado uso imediato de antibiótico do grupo 
da cefalosporina sendo prescrito a utilização de cefalexina 10 mg/kg, na região com 
a lesão farmacológica foi realizado uma limpeza regional de toda a ferida com uso 
de soro fisiológico e pomada antibiótica e cicatrizante, sendo este protocolo aderido 
para limpeza da ferida diariamente. RESULTADOS: Após a administração de 
cefalexina não houve crescimento da ferida, com os curativos diários realizados no 
Hospital Veterinario da UnC pode-se acompanhar todo o processo de cicatrização 
tecidual sendo fase inflamatória, granulação e maturação. O resultado foi construtivo 
a cada curativo se notou-se melhoras da lesão, tendo seu total fechamento granular 
após 3 meses de tratamento CONCLUSÕES: Um grupo grande de fármacos pode 
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desenvolver no animal a hipersensibilidade medicamentosa sendo indispensável o 
rápido reconhecimento do padrão dermatológico, possibilitando a adequada 
intervenção clínica, pois, se trata de lesões de alta agressão tecidual desta forma a 
identificação rápida dos sinais de reação farmacológica previne lesões graves 
teciduais sendo que está patologia pode levar o animal até a óbito pela agressão de 
tecidos. 

Palavras-chave: Quilononas. Cefalexina. Farmacodermia. 
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MÉTODO TEACCH: UM ALIADO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

AUTISTA 

 

Giovana Lessak118 
Tatiane Gomes de Camargo119 

Marli Sebatiana Moreschi120 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A incidência de casos diretamente relacionados ao Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) tem demostrado crescimento. Estima-se que as taxas de 
prevalência do TEA atualmente correspondem 70 milhões de pessoas no mundo, 
destes 2 milhões encontram-se no Brasil. Esse aumento deve-se a recente 
ampliação dos critérios diagnósticos, os quais permitem a conscientização das 
famílias. Assim, ocasiona a procura por tratamentos adequados, gerando a 
necessidade de um apoio institucional. Entretanto, existe uma grande lacuna em 
termos de conhecimento e capacitação profissional, sobre quais metodologias 
devem ser aplicadas para garantir o pleno desenvolvimento da criança. Nesse 
sentido, visando responder a problemática considerando a dimensionalidade 
humana da criança com TEA, investigou-se a contribuição do método de Tratamento 
e Educação para Crianças com Autismo ou Desordens Relacionadas à 
Comunicação (TEACCH), no desenvolvimento integral de uma criança autista. 
OBJETIVOS: Verificar a contribuição do método TEACCH para o desenvolvimento 
integral de uma criança autista dos anos iniciais no município de Canoinhas-SC. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se das técnicas de estudo bibliográfico, de 
campo, documental, estudo de caso e histórica-oral. Para a coleta de dados 
empregou-se técnicas de entrevistas. A população pesquisada, constituiu-se de um 
aluno com TEA, objetivo deste estudo, englobando família e os profissionais 
envolvidos com o mesmo. O estudo procedeu-se no Grupo Escolar Ney Pacheco de 
Miranda Lima. Teve como púbico alvo uma criança com TEA que frequenta o 
primeiro ano do ensino fundamental. RESULTADOS: Para verificar a eficácia do 
método no desenvolvimento do aluno, estabeleceu-se primeiramente o contato com 
a mãe. Teve como intuito conhecer a trajetória de vida desde a gestação, o 
diagnóstico, a inclusão na escola, a intervenção do método e os avanços ocorridos. 
Consequentemente buscou-se o relato da professora do AEE em relação a 
intervenção com o aluno. Distribuiu-se 4 questionários aos profissionais, sendo a 
professora regente, de artes, educação física e a monitora de educação especial. Os 
profissionais entrevistados relataram que no início do ano “Não aceitava 
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aproximação de ninguém. Saia da sala a hora que bem entendia sem pedir 
permissão, descia e subia escadas. Gritava muito por qualquer barulho, e não 
realizava nenhuma atividade” (sic). Após a intervenção, mencionam que através do 
método o aluno obteve avanços significativos nas áreas de comunicação, interação, 
físico, emocional. “Teve uma evolução surpreendente, muito acima das expectativas. 
Melhorou principalmente no comportamento e no aprendizado o método é excelente. 
É uma grande alegria para todos nós” (sic). CONCLUSÕES: Com o estudo pode-se 
concluir que o TEACCH é uma prática de intervenção. O mesmo possibilita a 
progressão continua no desenvolvimento de crianças com TEA, em níveis sociais, 
intelectuais, físicos, emocionais. Portanto, pode-se afirmar que a base fundamental 
para a aquisição da autonomia. 

Palavras-chave: Autismo. Método TEACCH. Desenvolvimento. 
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MULHERES NO COMANDO: PERSPECTIVAS DE GÊNERO DOS CEO´S DAS 

EMPRESAS NÃO CINQUENTENÁRIAS BM&FBOVESPA 

 

Jéssica Karine Dill Cordeiro121 
Debora Aparecida Almeida122 

Luiz Fernando Gava123 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Considerando a representatividade feminina cada vez mais latente 
no mundo do trabalho, torna-se relevante analisar a sua presença nos postos de 
liderança dentro das grandes corporações. A busca pelo espaço de trabalho nos 
altos níveis de governança pelas mulheres tem sido maior, porém, a efetividade 
delas à frente das organizações não tem acontecido como esperado. Mesmo que 
algumas mulheres, em sua minoria, tenham alcançado posições mais privilegiadas, 
as novas condições do mercado de trabalho de maneira geral reassentam 
vulnerabilidade do sexo feminino. Torna-se aparente com essa situação, o fenômeno 
denominado Teto de Vidro dentro das empresas. OBJETIVOS: Com o propósito de 
entender como funciona o topo da liderança corporativa e a função estratégica 
empresarial no que se refere à tomada de decisão e por que as mulheres têm tantas 
dificuldades de adentrarem nessas áreas são o foco principal desse artigo. 
Baseando-se na análise do perfil dos CEO´s das empresas não cinquentenárias da 
BMF-Bovespa, com ênfase em questões de gênero, e dessa forma concluir 
apresentando de forma crítica as questões relacionadas à gestão e ao espaço 
estratégico para as mulheres que desejam estar no topo das organizações. Por fim, 
esse estudo serve como base para discussão sobre a valorização do trabalho da 
mulher e o empoderamento dessa classe diante da sociedade, a qual deve 
respeitar- lhe e oferecer-lhe oportunidades iguais de crescimento. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O delineamento do estudo com ênfase documental foi empreendido no 
âmbito dos dados disponibilizados pela BM&F Bovespa caracterizadas pelo “novo 
mercado”, que foram compilados pelo Aos Fatos em parceria com o Volt Data La. 
Além do mais, foram gerados gráficos com as informações para comparativo 
conforme os objetivos propostos. Por fim, procedeu-se a análise de conteúdo 
construtivo- interpretativo. RESULTADOS: Já quando analisamos os cargos de 
presidência dos 57 conselhos administrativos das empresas listadas, apenas uma 
é composta por mulher, o que demonstra mais uma vez a barreira enfrentada por 
elas na busca de reconhecimento profissional. Buscar a equiparação de direitos 
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entre homens e mulheres ainda é um grande desafio. Para que se alcance esse 
respeito é preciso ter uma classe unida que busque igualdade em todos os níveis de 
trabalho. Os governos precisam tomar iniciativas próprias e dar apoio às mulheres, 
pois se esperamos que naturalmente as empresas mudem sua cultura, levaremos 
décadas até que o equilíbrio aconteça. É muito importante para o movimento 
feminino receber esse apoio, e utilizá-lo como combustível para permanecer 
caminhando contra o preconceito, machismo e atitudes de inferioridade que as 
mulheres sofrem todos os dias. CONCLUSÕES: Os resultados se propõem a avaliar 
a competitividade feminina nos espaços corporativos, apresentando os principais 
desequilíbrios na representação feminina e masculina das grandes corporações 
brasileiras, além de indicar os fatores mais atenuantes com relação à 
mulher/trabalho/representatividade. Por fim, trazer para discussão a temática sobre 
as questões de “discriminação” e “empoderamento” feminino e contribuir para 
sensibilização das mulheres e sua luta para alcançar espaço e respeito dentro da 
sociedade. 

Palavras-chave: Mulheres. Teto de Vidro. CEO. Equidade de Gênero. 
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POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS 

NAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES CONSIDERADOS 

HEDIONDOS 

 

Luiz Eduardo Cani124 
João Alcantara Nunes125 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Entre as hipóteses de extinção de punibilidade previstas no artigo 107 
do Código Penal (BRASIL, 1940) estão presentes no inciso II o indulto, a graça e a 
anistia, benefícios cuja natureza remete essencialmente à política criminal. A 
Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XLIII (BRASIL, 1988) traz vedação à 
concessão de graça e anistia no caso de condenação por crimes considerados como 
hediondos, os quais estão descritos na Lei nº 8.072 (BRASIL, 1990). Esta lei amplia 
em seu artigo 2º o rol de vedações, trazendo, ainda, a insuscetibilidade de indulto para 
os referidos crimes. Não há, porém, restrição constitucional expressa para concessão 
de indulto e comutação de penas no caso descrito acima, de forma que, com a 
compreensão destes institutos enquanto diferentes entre si, exsurge a 
inconstitucionalidade dos dispositivos legais infraconstitucionais que restringem a sua 
concessão. OBJETIVOS: Geral: Analisar a possibilidade de concessão de indulto e 
comutação de penas em prol de pessoas condenadas pela prática dos crimes 
arrolados no artigo 1º da Lei nº 8.072 (BRASIL, 1990). Específicos: Compreender o 
Indulto e a comutação de pena enquanto institutos jurídicos específicos com 
discrepâncias fundamentais em relação a Graça e a Anistia. Demonstrar a 
inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 8.072 (BRASIL, 1990). MATERIAIS E 
MÉTODOS: Pesquisa de ordem bibliográfica e documental pelo método indutivo. 
RESULTADOS: A anistia consiste em causa de extinção da punibilidade de 
competência do Congresso Nacional, nos termos do artigo 48, VIII, da Constituição 
Federal (BRASIL, 1988) o benefício de caráter generalista é concedido por meio de 
lei, não abrange efeitos civis da condenação, afasta os efeitos do crime e, via de regra 
incide em casos de crimes políticos (ROIG, 2017, p. 524-526). A graça, por sua vez, 
é concedida a um requerente determinado, “por questões humanitárias ou 
compensatórias” (ROIG, 2017, p. 536) mediante procedimento próprio e não afasta os 
efeitos do crime. A comutação se trata de “transformação da pena privativa de 
liberdade em outra de menor quantidade ou qualidade distinta” (ROIG, 2017, p. 534). 
O indulto, enfim, possui caráter coletivo e é concedido através de decreto, de forma 
que a sua sentença possui caráter meramente declaratório. A sua concessão é 
competência privativa do presidente da república (art. 84, XII, da Constituição) de 
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forma que sua limitação só pode ser feita pela própria Constituição (ROIG, 2017, p. 
533). CONCLUSÕES: Assim, a insuscetibilidade da concessão de indulto e 
comutação de penas para crimes hediondos amplia a vedação constitucional, 
configurando um excesso, de forma que sua aplicação deve ser afastada. Tratando- 
se da jurisdicionalização da vontade do Presidente da República (GERBER, 2007, p. 
512) aquilo que o decreto não obstar só poderá ser regulado pela Constituição 
Federal. 

Palavras-chave: Indulto. Comutação de Penas. Crimes hediondos. 
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PROJETO DE UMA LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL DE BAIXO CUSTO QUE SE 

ADAPTA DE ACORDO COM A LUMINOSIDADE DO AMBIENTE126 

 

Eder Alves127 
Marcos Paulo Hirth128 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Visando eficiência e sustentabilidade energética, deve-se analisar a 
implementação de processos e aperfeiçoamentos de equipamentos para obter um 
melhor aproveitamento da energia elétrica consumida. A utilização eficiente da 
energia elétrica é um assunto amplamente discutido, que reflete diretamente no 
custo de vida e na produção industrial, fator este decisivo para torná-la competitiva 
comercialmente. Uma área com possibilidade de ampliação na economia de energia, 
são aplicações em projetos de iluminação industrial. Nestes, pode-se aplicar a 
iluminação light-emitting diode (LED). Uma matriz de LED, possuir uma vida útil de 
aproximadamente 100.000 horas (CREDER, 2016, p. 357). Além disso, pode-se 
aplicar a luminária LED em ambientes com difícil acesso e também em locais onde 
possui situações severas de trabalho. O projeto busca aplicar uma luminescência 
mais eficiente para luminárias LED com aplicações industriais. Adaptando a sua 
intensidade luminosa automaticamente, levando em consideração o aproveitamento 
da luminescência natural do local aplicado. Desta forma, resultando em uma 
otimização no consumo de energia em dias com uma intensidade luminosa natural 
mais intensa. OBJETIVOS: Projetar uma luminária de baixo custo, a qual adapta-se 
de acordo com a iluminação do ambiente, propiciando uma redução no consumo de 
energia elétrica. MATERIAIS E MÉTODOS: Para o acionamento da matriz de LED, 
necessita-se de um driver. Este converte a tensão alternada de 220 Vca, para uma 
tensão continua de aproximadamente 32~34 Vcc, necessária para a operação da 
luminária. Para obter uma dimerização na luminosidade, utilizou-se uma plataforma 
programável, juntamente com um circuito eletrônico, para regular a corrente de 
operação do driver de acionamento. Para isso, desenvolveu-se uma relação entre as 
variáveis de luminosidade do ambiente e corrente de acionamento do driver. A 
relação entre estas variáveis no circuito, faz com que a luminosidade seja variável 
em relação a intensidade luminosa do ambiente externo. Para isto, criou-se o 
sistema de controle. Este sistema, provém de um algoritmo criado e depois 
processado pelo microprocessador ATmega328. O qual juntamente com o sensor 
LDR (light dependent resistor) analisa a luminescência do ambiente e controla o 
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driver de acionamento da luminária. ajustando a intensidade luminosa em relação ao 
ambiente de trabalho. RESULTADOS: Verificou-se a otimização da luminosidade 
em momento que o ambiente possui uma iluminação natural mais intensa. Desta 
forma, verificou-se resultados notáveis com relação ao consumo de energia elétrica. 
Por meio desta otimização, constatou-se que é possível obter uma redução de 
aproximadamente 50% do consumo de energia elétrica em um dia claro, se 
comparado com uma luminária sem controle, que opere no mesmo ambiente 
industrial. Demostrou-se desta forma que, por meio de uma aplicação de baixo 
custo, torna-se possivel a criação de plataformas de controle que permitam a 
redução do consumo de energia elétrica, aumentando a competitividade na 
Industrial. CONCLUSÕES: Evidenciou-se que, utilizando-se uma plataforma 
programável livre, é possível desenvolver um sistema de controle de iluminação 
industrial dimerizável de baixo custo, que efetivamente reduza o consumo de 
energia elétrica, sendo desta forma eficiente e sustentável. 

Palavras-chave: Eficiência e sustentabilidade energética. Luminária LED 
Dimerizável. Microcontrolador ATmega328. 
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PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL: DESCOMPASSOS E 

CONSONÂNCIAS NA PRÁTICA PROFISSIONAL COTIDIANA 

 

Heloise Kátia Kalichak Ruaro129 
Maria Luiza Milani130 

Daniel Alberto Machado Gonzales131 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente estudo preocupa-se com a realidade de trabalho dos 
assistentes sociais da região de Porto União/SC e União da Vitória/PR, inseridos nas 
esferas públicas, privadas e organização da sociedade civil, afim de verificar as 
facilidades e dificuldades enfrentadas por estes na prática cotidiana. Debruça-se 
sobre o projeto ético-político do Serviço Social em sua constituição histórica a partir 
do Movimento de Reconceituação (1960-1979), quando os assistentes sociais 
internalizam a teoria crítica marxista, levando à legitimação da profissão enquanto 
categoria de trabalho através da Lei de Regulamentação nº 8.662/1993, do Código 
de Ética do Serviço Social de 1993 e das Diretrizes Curriculares da formação 
acadêmica para Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS). A pertinência deste estudo está no aprofundamento teórico frente à 
aproximação da realidade regional delimitada captada pela pesquisa de campo 
afirmando a característica legitimadora do projeto profissional e a sintonização das 
práticas cotidianas dos assistentes sociais nos diversos campos de trabalho. Ao final 
da pesquisa busca-se responder quais são as divergências e os consensos que os 
profissionais do Serviço Social encontram na sua prática cotidiana, quando buscam 
a efetivação do Projeto Ético-Político? OBJETIVOS: Descrever a construção história 
e consolidação profissional do Serviço Social no cenário brasileiro; conceituar os 
vieses da formação do Projeto Ético-Político do Serviço Social e seus significados na 
atualidade; estudar as percepções dos assistentes sociais inseridos no mercado de 
trabalho da região de Porto União/SC e União da Vitória/PR em relação do Projeto 
Ético-Político; refletir a consonância teórico-prática entre o Projeto Ético-Político e os 
espaços sócio ocupacionais dos assistentes sociais; analisar as possíveis causas e 
justificativas para os prováveis descompassos enfrentados na prática cotidiana do 
Serviço Social. MATERIAIS E MÉTODOS: Tendo como método geral de pesquisa o 
materialismo histórico dialético e com abordagem quali-quantitativa, utiliza-se da 
pesquisa bibliográfica e explicativa. A coleta de dados engloba a aplicação de 
questionário pela plataforma digital Google Formulários, constituído de perguntas 
abertas e fechadas. A análise de dados ocorre para os dados quantitativos no 
software SPSS, e para os dados qualitativos utiliza-se a análise proposta por 
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Triviños (1987). RESULTADOS: 65,2% assistentes sociais dizem possuir, na 
maioria das vezes, espaço para exercer autonomia profissional; 56,5% dizem 
possuir, sempre, condições de estrutura para realizar o seu trabalho; 52,2% sempre 
consegue garantir os princípios fundamentais do Código de Ética; e, apenas 30,4% 
consideram que o CRESS atende, sempre ou na maioria das vezes, as suas 
necessidades profissionais, contra 56,5% que considera este atendimento acontece, 
às vezes, ou poucas vezes ou nunca, e 13% não souberam informar. 
CONCLUSÕES: A construção do projeto ético-político, por meio de movimentação 
interiorana dos profissionais, representa contemporaneamente a efetivação da 
autonomia profissional, do posicionamento ético-político e da garantia dos princípios 
fundamentais do Código de Ética, uma vez que um percentual significativo afirma 
possuir essas condições. As condições de recursos estruturais também se 
apresentam positivas. Em contraponto, encontra-se como principal dificuldade a 
contribuição do CRESS diante das necessidades profissionais da região, pois um 
número expressivo de assistentes sociais não considera a atuação deste órgão 
efetiva. 

Palavras-chave: Serviço Social. Trabalho. Assistente Social. 
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RELATO DE ÚLCERA HEMORRÁGICA EM CANINO ATENDIDO PELO 

HOSPITAL VETERINARIO DA UNC CANOINHAS 

 

Djalmo Gervasio Rodrigues132 
Rafael Sachet Rodrigues133 

André Richter Ribeiro134 
Simone Ballão Taques Wend135 

Leonardo FuckTokarski136 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Erosões são lesões superficiais que atingem a mucosa gástrica. 
Quando a lesão atinge a camada muscular da mucosa e/ou camadas mais internas 
é chamada de úlcera. A úlcera gástrica ocorre quando há falha na proteção da 
mucosa estomacal, concomitantemente a fatores agressivos, sejam eles endógenos 
ou exógenos. Devido a falha da barreira, os fatores agressivos atingem a mucosa, 
causando lesão superficial, chamada gastrite, que pode evoluir para erosões 
maiores, para úlceras e até levar a perfuração da parede estomacal. Pacientes que 
apresentam sangramento agudo proveniente de ulcerações devem ser tratados com 
fluidoterapia e, em alguns casos, são necessárias transfusões sanguíneas e 
ressecção cirúrgica das lesões gástricas. Os animais devem ser monitorados quanto 
à possibilidade de perfuração gastrintestinal e desenvolvimento de peritonite. 
OBJETIVOS: Relatar caso clínico de cão com ulcera gástrica atendido no Hospital 
Veterinario da UnC – Canoinhas. MATERIAIS E MÉTODOS: No dia 13 de outubro 
de 2018, foi realizado a consulta de um cão, raça Chow Chow, macho, com 8 anos 
de idade e peso de 25 quilos. Em anamnese a tutora relatou que seu animal havia 
se ferido ao atacar um porco espinho há aproximadamente dois meses, onde foi 
recomendado o uso de antibióticos e anti-inflamatórios (AINE’S) por tempo 
prolongado. Após o término das medicações o seu cão começou a apresentar 
anorexia parcial, perda de peso, vômitos esporádicos e melena, levando o paciente 
a um estado de caquexia e prostração preocupantes. RESULTADOS: A melena 
apresentada pelo paciente significava um sangue mais escuro e digerido nas fezes 
originado provavelmente das partes mais superiores do intestino delgado, indicando 
que o problema poderia estar no estômago. Como exame de triagem realizou-se 
hemograma onde foi evidenciado anemia grave, e como forma inicial de tratamento 
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foi instituída transfusão sanguínea emergencial, juntamente com fluidoterapia de 
suporte. Em exames radiográficos, com uso de contraste, foi observado em região 
de estomago um encurtamento do cólon levando à suspeita de ulcera hemorrágica. 
Após estabilização inicial do paciente foi realizada a cirurgia de gastrectomia parcial 
e invaginação do tecido gástrico. CONCLUSÕES: Nesse estudo de caso foi possível 
analisar o quadro severo e agudo do animal quanto ao uso indevido de AINE’s, 
demonstrando a gravidade do quadro gástrico. O procedimento cirúrgico, justificou-
se diante da possibilidade de perfuração da mucosa estomacal, que poderia 
desencadear uma peritonite séptica. Após a cirurgia o cão permaneceu internado no 
Hospital veterinário UnC sendo medicado com omeprazol (1 mg/kg) e sucralfato (1 g/ 
animal) por via oral e metronidazol (25 mg/kg) via endovenosa, além de alimentação 
composta por ração triturada adicionada de água morna e suplemento vitamínico. O 
paciente recebeu alta após dez dias de internamento com a prescrição de omeprazol 
na dose de 1 mg/kg (via oral) e alimentação á base de ração pastosa durante 30 
dias. 

Palavras-chave: Tecido necrosado. Radiografia contrastada. Gastrectomia parcial. 
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RESPOSTA DE EVI2 EM DIFERENTES AMOSTRAS DE FLORESTA NATURAL 

EM SANTA CATARINA 

 

Luana Aparecida Paganini 
Caciane Peinhopf Mega 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O estado de Santa Catarina se encontra no Bioma Mata Atlântica. A 
floresta se subdivide em estacional decidual no oeste do estado, floresta ombrófila 
mista ou floresta de araucária na serra e planalto, e na parte litorânea e serra a 
floresta ombrófila densa. As características de cada formação são distintas e as 
identificações e monitoramento a nível espacial podem ser feita pelo índice de 
vegetação produzido por satélites, sendo medidas óticas relacionadas com a 
clorofila foliar, área foliar, cobertura de copa e de dossel. OBJETIVOS: Avaliação da 
vegetação pela resposta espectral temporal de análise do EVI2, da temperatura e da 
precipitação registradas nos diferentes tipos florestais principais do estado. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Os dados foram obtidos pelo satélite MODIS, durante os 
anos de 2000 a 2016. As séries temporais encontram disponíveis no site series view. 
Em seguida fez-se a interpretação dos gráficos, verificando se o EVI2 se manteve 
com mesmo padrão ao longo do tempo. Foram escolhidas três áreas distintas de 
florestas no estado. RESULTADOS: No período analisado a área 1, município de 
São Miguel do Oeste que representa a Floresta Estacional Decidual, apresentou os 
maiores valores de precipitação em maio de 2007 sendo que a precipitação média 
também se mantem superior as demais áreas, foi registrado o maior valor de EVI2 
0,6856 em outubro de 2000 e de temperatura em novembro de 2009. A precipitação 
ocorre em todos os meses do ano, com picos de maior incidência entre os meses de 
novembro a fevereiro, período de maiores temperaturas, onde ocorre também a 
resposta da vegetação, sendo os maiores registros de EVI2. A segunda área 
selecionada de Floresta Ombrófila Mista, localiza-se no município de Caçador, a 
qual apresentou o EVI2 médio de 0,4337. O EVI2 e temperatura se apresentam 
maiores nos meses de novembro a fevereiro. Verificou-se que nos anos em que a 
precipitação foi reduzida no verão, proporcionou uma queda na resposta da 
vegetação ao índice analisado. Nesta área as temperaturas são as mais baixas no 
inverno, com a menor média registrada entre as três áreas. A área 3 no município de 
Paulo Lopes onde se encontra a Floresta Ombrófila Densa, apresenta maior 
variação dos valores EVI2, porém o mesmo apresenta a menor média de EVI2 
0,4149, assim como a menor precipitação média mensal em geral com menor 
incidência no período de inverno. Pequenas variações na temperatura refletem 
diretamente em variações no EVI2. CONCLUSÕES: Os resultados obtidos através 
da metodologia mostram o comportamento dinâmico observado na série de tempo, 
tendo a resposta fenológica a relações com as condições do ambiente, como 
temperatura e precipitação do dossel florestal analisado. Essa resposta varia no 
tempo em razão do espectro de reflexão da cobertura vegetal incidente nos 
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sensores remotos. O início e duração das distintas fenofases, como o 
desenvolvimento, descoloração e evelhecimento das folhas, variam de ano para 
ano, dependendo das condições climáticas. Entretanto, as fenofases geralmente 
apresentam comportamento sazonal, sendo a repetição ou a periodicidade anual 
que estão diretamente relacionadas com as condições ambientais como temperatura 
e precipitação pluviométrica. 

Palavras-chave: Mata Atlântica. Precipitação. Temperatura. 
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SUICÍDIO INFANTIL: UM GRITO SILENCIADO 
 

Thais Eduarda Staudt137 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Sabe-se que morte é encarada como algo a ser evitado, sendo 
abordada somente em condições que imponham tal necessidade. Assim, o tema 
morte remete a dificuldades específicas, uma vez que é um lembrete, ao ser humano, 
de sua finitude. Logo, pensar e ocupar-se da morte como consequência natural da 
vida implica algum grau de dificuldade, que se amplia quando a morte ocorre por 
suicídio. Estudar e debater o suicídio na perspectiva Analítica é se deparar com um 
fenômeno que não se reduz apenas a análises exógenas, mas, que se pauta em um 
ponto vital do ser humano: a alma. A alma para Jung é o território mais particular de 
cada indivíduo, sendo composto por significações, produções simbólicas e fantasias 
que estão intimamente ligadas aos comportamentos autodestrutivos. Diante disso, 
justifica-se este estudo, primeiramente, em uma necessidade pessoal de maiores 
esclarecimentos acerca do tema, bem como uma urgência no que diz respeito as 
produções científicas sobre o suicídio infantil, uma vez que há uma escassez de 
materiais, seja nas bases eletrônicas nacionais quanto internacionais. Por fim, 
considerando o suicídio um caso de saúde pública devido ao seu alarmante 
crescimento nos últimos 20 anos (OMS, 2006), torna-se de grande relevância 
pesquisar e propor meios de prevenção capazes de acolher a criança em sofrimento 
psíquico. OBJETIVOS: Explanar acerca do suicídio infantil. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A presente pesquisa, de cunho teórico-bibliográfico, foi realizada através 
de materiais publicados nos anos de 2011 a 2017, disponíveis em bases eletrônicas 
(PePSIC; SciELO) juntamente com materiais didáticos de acervo pessoal, utilizando 
como orientação teórica a Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. Julgou-se crucial 
a inclusão de quatro referências antigas (JUNG, 1959; HALL; LINDZEY, 1984; 
FADIMAN; FRAGER, 1986; HILLMAN, 1992) relacionadas ao tema como meio de 
complementação das informações retirada dos artigos. A escolha dos artigos se deu 
através da leitura do título e do resumo/abstract onde foram selecionados os que 
abordavam os seguintes temas: suicídio na infância; suicídio infantil. RESULTADOS: 
A partir da seleção dos materiais bibliográficos, observou-se uma grande lacuna no 
âmbito científico da Psicologia em torno do suicídio infantil. Uma vez que, grande parte 
dos materiais selecionados, abordam de forma breve e pouco significativa o fenômeno 
nesta fase do desenvolvimento humano. CONCLUSÕES: Apesar da dificuldade 
encontrada pela acadêmica na busca por materiais, este estudo se propôs em trazer 
informações relevantes sobre dois fenômenos complexos: a infância e o suicídio na 
perspectiva analítica. Descrevendo a infância como um período do desenvolvimento 
humano importante para a estruturação e maturação psíquica do indivíduo e o suicídio 
como uma ideia inominável apresentada pela alma à psique sendo especificamente 
única em seu simbolismo, podendo ser interpretada como um meio de comunicação 
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encontrado para representar o reflexo de uma alma faminta, angustiada e 
impaciente perante as frustrações da vida. Haja vista os elementos apresentados, 
nota-se a necessidade de reflexões a respeito dos conceitos e da função da infância, 
dado que há discrepância entre exigências sociais e emocionais sobre a mesma, 
destacando- se a importância de investimentos e incentivos no âmbito científico, 
para que a partir disso seja possível aperfeiçoar os materiais existentes junto com a 
elaboração de novos meios que abarquem não só as questões externas do 
fenômeno, mas, sobretudo que não silenciem os conteúdos expressos pela alma. 

Palavras-chave: Psicologia. Psicologia Analítica. Sofrimento Psíquico. Suicídio. 
Suicídio Infantil. 
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TERAPIA DO ESPELHO (TE) E TERAPIA POR RESTRIÇÃO E INDUÇÃO AO 

MOVIMENTO (TRIM) NA FUNCIONALIDADE DE MEMBROS SUPERIORES EM 

PACIENTES APÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) 

 

Juliane Kieski Kovalczikowski138 
Denise Aparecida de Araújo Kalil da Luz139 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente estudo teve como intuito interferir em uma das 
complicações do AVE, que pode ser causado por isquemia ou hemorragia, podendo 
levar ao aparecimento da segunda maior e mais frequente sequela neurológica que 
é a hemiparesia, caracterizada pela diminuição das habilidades motoras e se não 
tratada corretamente pode se tornar permanente. Como forma de tratamento temos 
a TE, que trabalha com a imagética motora e a TRIM, onde visa aumentar as 
atividades do membro pela movimentação repetitiva do mesmo. Ambas as terapias 
podem auxiliar na reabilitação, pois utilizam técnicas que estimulam a formação de 
uma nova rede neural, chamada também de neuroplasticidade, onde neurônios 
vizinhos da área afetada podem passar a realizar determinada função que havia sido 
perdida. OBJETIVOS: Comparar os resultados das técnicas de TE e TRIM em 
pacientes com sequela de hemiparesia após AVE. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Participaram 08 divididos em dois grupos, sendo que 06 participaram da TE e 02 na 
TRIM, cada uma com 2 avaliações e 8 sessões onde foram aplicados os protocolos 
de tratamento correspondente a cada paciente, totalizando 10 sessões. 
RESULTADOS: A análise dos dados mostrou sobreposição da TE em relação à 
TRIM, sendo no ganho de amplitude de movimento, diminuição do tônus, aumento 
da força muscular e da função motora, bem como alteração na escala de 
Mensuração da Função Motora e Escala de Fugl-Meyer. CONCLUSÕES: Os 
principais benefícios relacionados após a utilização das técnicas, principalmente na 
TE, foi o aumento na amplitude de movimento, diminuição do tônus muscular, 
aumento do grau de força muscular, apresentando melhora significativa em relação 
ao início do tratamento, porém solicita-se novas pesquisas com tempo maior de 
aplicação e se possível integração de ambas as técnicas. 

Palavras-chave: Neurônios-Espelho. Extremidade Superior. Acidente Vascular 
Cerebral. 
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TRATAMENTO DA AMBLIOPIA REFRATIVA POR ISOMETROPIA: ESTUDO DE 

CASO 

 

Igor Sterpeloni140 
Leonardo Filipe Santos Xavier141 

Nora León Rodríguez142 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A visão é requisito de suma importância para o desenvolvimento do 
indivíduo principalmente nas primeiras idades, nas quais o sujeito passa a ter 
contato com o mundo. No Brasil, estima-se que a prevalência de ambliopia em 
crianças de 4 a 6 anos é de 2,8%, tendo como principal causa a ambliopia refrativa. 
O presente estudo se justifica, pois possibilitou compreender quais foram os 
resultados ao realizar tratamento da ambliopia refrativa em uma criança. 
OBJETIVOS: O objetivo principal desta pesquisa foi analisar a terapia e a evolução 
do estado visual em uma criança com 09 anos de idade com quadro clínico de 
ambliopia refrativa isometrópica, diagnosticada aos 3 anos e 9 meses de idade, 
como objetivos específicos procurou-se correlacionar a efetividade da terapia 
utilizada na paciente com a terapia relatada na literatura e identificar possíveis 
fatores de risco associadas à ambliopia. MATERIAIS E MÉTODOS: A fase 
retrospectiva desta pesquisa utilizou uma coleta de dados do histórico clínico em 
uma paciente de 2007 até 2011 a qual fez tratamento na Clínica Universitária de 
Saúde Visual da Universidade do Contestado UnC em Canoinhas SC, diagnosticada 
com ambliopia isometrópica na idade de 3 anos e 9 meses na mesma instituição , os 
achados foram correlacionados com a literatura para entender se houve melhora e 
que tratamentos e terapias foram utilizados. A fase prospectiva deste estudo 
procurou estabelecer possíveis fatores de risco para o desenvolvimento da 
ambliopia na criança através de um questionário preenchido pela mãe. 
RESULTADOS: A terapia monocular ativa e passiva, relacionada com acomodação, 
foi capaz de restaurar os valores normais de acuidade visual, nenhum risco 
associado com ambliopia foi encontrado. CONCLUSÕES: A ambliopia refrativa 
quando detectada e tratada pode ter um bom prognostico e consequentemente 
conseguir uma recuperação visual. 

Palavras-chave: Ambliopia. Ambliopia refrativa isometrópica. Tratamento. 
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USO DE IMAGENS DE SATÉLITES PARA AVALIAR A ALTERAÇÃO DO CURSO 

HÍDRICO APÓS O ALAGAMENTO DA USINA HIDRELÉTRICA DE CAMPOS 

NOVOS-SC 

 

Cristiano Maicon Hilger143 
Gabriel Zat Guizzardi144 

Junior Mognol145 
Luciane Cristina Lazzarin146 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Usina Hidrelétrica Campos Novos é um importante 
empreendimento para a geração de energia, pois apresenta uma das menores 
relações de área alagada e energia gerada no Brasil. Corresponde a 
aproximadamente 25% do consumo de energia elétrica de todo estado de Santa 
Catarina e seu reservatório ocupa terras de quatro municípios do oeste catarinense 
(Enercan, 2018). Esse reservatório apresenta características distintas em relação ao 
rio original e semelhante a um lago artificial, onde a dinâmica da água é diferente e 
as áreas ciliares do reservatório são artificiais. As técnicas de geoprocessamento e 
sensoriamento remoto podem auxiliar no planejamento e no controle ambiental. A 
utilização destas vem se tornando uma alternativa viável e confiável nas 
metodologias de aquisição de dados e classificação do solo, reduzindo 
consideravelmente as deficiências relativas ao cumprimento das leis. OBJETIVOS: 
Através do uso de imagens de satélites, avaliar as mudanças do curso hídrico do rio 
Canoas após o alagamento da Usina Hidrelétrica de Campos Novos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Delimitou-se a área de estudo, sendo esta composta pela região 
aproximada do barramento da usina e iniciou-se a busca por imagens de satélite 
com boa qualidade para tal fim. Sendo assim, optou-se por trabalhar com imagens 
oriundas do site www.earthexplorer.usgs.gov, local da web formalmente conhecido 
como Serviço Geológico dos Estados Unidos (U.S.G.S. – United States of  
Geological Survey), o qual é possível acessar os dados de domínio público. Os 
dados foram tratados no software Envi 5.0, que permitiu a classificação do uso do 
solo, separando assim a imagem em água e demais usos do solo. A partir da 
classificação, por meio do software Arcgis, foi possível realizar o cálculo de área 
para cada classe e também a formatação final do mapa de uso do solo. 
RESULTADOS: Para o ano de 2001, classe denominada água representou 2,25% 
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enquanto a classe “demais usos do solo” (solo exposto, plantação, vegetação 
rasteira, mata densa, edificação, etc.) 97,75%. Para o ano de 2018, a classe água 
ocupou 8,28% da área total do recorte, e a classe “demais usos do solo” 91,72%. 
Analisando os dados obtidos percebe-se que a área preenchida por água 
praticamente quadruplica após o enchimento do lago. O aumento da área alagada 
ocasiona, obviamente, diminuição de áreas produtivas, floresta nativa, etc, alterando 
a paisagem e reduzindo drasticamente a biodiversidade. Em contrapartida, tem-se 
um grande ganho em produção de energia elétrica, necessária para atender a 
demanda de consumo da população. CONCLUSÕES: O aumento da área alagada 
foi significativo após a instalação da Usina Hidrelétrica, porém o benefício  
econômico do empreendimento, por meio da eficiência energética, compensa a 
alteração na paisagem ocorrida. Sugere-se também novos estudos para diagnosticar 
o entorno da faixa ciliar, a fim de verificar se a legislação ambiental está sendo 
cumprida, no que diz respeito as áreas de preservação permanente. 

Palavras-chave: Satélites. Sensoriamento Remoto. Área Alagada. 
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ABUNDÂNCIA DE ESPECIÉS DE COLEOPTEROS EM DIFERENTES 

COLORAÇÕES DE Tagetes patula L NA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

CONCÓRDIA/SC 

 

Franciele Engel 
Letícia Aparecida Nascimento 

Jonatas Alves 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A ordem Coleóptera é a maior ordem dos insetos, com mais de 250 
mil espécies descritas. Este grupo compreende os besouros, que se distinguem 
facilmente pela presença dos élitros, os besouros são facilmente encontrados em 
diversos tipos de habitats. Com uma alimentação diversificada, auxiliam no combate 
de pragas, na polinização e contribuem com a decomposição da matéria orgânica 
(1). As plantas do gênero Tagetes apresentam perfil herbáceo, com tonalidades 
variáveis de amarelo, alaranjado e marrom-avermelhado e várias inflorescências, 
além de possuírem odor natural e característico, que pode contribuir na atração e na 
repulsão de insetos. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de 
variáveis ambientais (período do dia e temperatura) e da cor de Tagetes patula L(2). 
sobre a abundância de coleópteros na Universidade do Contestado - Concórdia/SC. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo foi desenvolvido na Universidade do 
Contestado-UnC, no município de Concórdia/SC. O experimento foi conduzido nos 
dias 28 abril e 05 e 13 de maio de 2018. As observações foram realizadas em três 
amostragens, em dois horários diferentes (08:00 e 12:00), totalizando seis 
avaliações. Para a coleta dos indivíduos utilizou-se a técnica do ‘frasco mortífero”, 
que consiste em um frasco de vidro contendo algodão embebido em éter e 
sobreposto com papel filtro. Os indivíduos amostrados foram triados e classificados 
até o menor nível taxonômico possível, com o auxílio de chaves de identificação 
específicas. RESULTADOS: Das 21 unidades de Tagetes selecionadas e 
observadas considerou-se três cores diferentes, (amarelo, laranja e mesclado) 
sendo analisados 07 plantas de cada cor, com temperatura ambiental variando entre 
14º e 25ºC.No dia 28 de abril as 08:00hs foram coletados 03 insetos nas flores 
amarelas e 02 insetos nas flores laranjas as 12:00hs foram feitas coletas nas flores 
laranjas e mescladas ambas com 02 insetos; no dia 05 de maio não houve a 
presença de insetos pela manhã, as 12:00hs foram coletados 02 insetos nas flores 
amarela, 01 nas flores laranjas e 01 nas flores amarelas; no dia 13 de maio não 
houve nenhuma aparição de coleópteros nos dois horarios. CONCLUSÕES: Com os 
dados obtidos através do presente estudo, conclui-se que a temperatura é um fator 
que influencia na ocorrência de coleópteros, que tiveram aparições quando o clima 
esteve acima de 17ºC, Durante o estudo verificou-se a riqueza de 02 espécies 
distintas: -um organismo da família Melyridae e os demais pertencentes a família 
Chrysomelidae, (Diabrotica speciosa). Durante o mês de abril foram coletados 
maiores números de coleópteros fato registrado devido a temperatura encontrar-se 
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nessa faixa, já na última coleta devido à interferência gerada por fatores abióticos as 
coletas foram nulas. 

Palavras-chave: Coleóptera. Tagetes. Temperatura. 
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ADESÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM COM AS MEDIDAS DE 

PRECAUÇÃO E ISOLAMENTO147 

 

Milena Cristini Souza148 
Fernanda Vandresen149 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A infecção no ambiente hospitalar é um assunto que norteia todas 
as instituições pelo risco aos pacientes e aos profissionais. Algumas infecções 
podem ser evitadas, como por exemplo, as que são possíveis intervir na cadeia de 
disseminação dos microorganismos. As medidas mais comuns para esta intervenção 
é a higienização das mãos, e utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) (PEREIRA, 2005). A finalidade do isolamento hospitalar é prevenir a 
transmissão de microorganismos entre pacientes, pacientes e profissionais ou 
paciente e acompanhante. O isolamento será indicado quando se tiver uma suspeita 
ou a comprovação da presença de um microorganismo que possa ser disseminado 
no ambiente hospitalar (LOPES, 2015). OBJETIVO: Avaliar como os profissionais  
da enfermagem aplicam as medidas de precaução e isolamento. MATERIAL E 
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem quantitativa, que 
obteve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da universidade, conforme 
parecer consubstanciado nº 2.582.638. O local compreende uma unidade de terapia 
intensiva adulto, com 10 leitos, a população foram os profissionais de enfermagem. 
A coleta de dados foi através de aplicação de questionário contendo 10 questões 
abertas e fechadas para avaliar o conhecimento dos mesmos sobre as medidas de 
precaução, foi respondido por 4 enfermeiros e 13 técnicos de enfermagem, que 
corresponde a 85% da equipe. RESULTADOS: O conhecimento da equipe sobre a 
transmissão de bactérias de um paciente para o outro através das mãos dos 
profissionais está presente em cerca de 58,8% (10), isso aponta uma 
conscientização dos mesmos sobre medidas preventivas. Além das mãos foi citado 
por outros 29,4% (5) que a transmissão das bactérias está relacionada ao uso 
inadequado de EPI. E 11,8% (02) não souberam responder. Os profissionais veem 
os pacientes que possuem BMR como um risco para sua saúde, onde a maioria 
94,1% (16) afirmou que sim, e somente 5,9% (01) responderam que não. Isso diz 
que mesmo sabendo dos riscos a que estão expostos, os profissionais muitas vezes 
não respeitam as indicações de precaução e isolamento. Sobre os equipamentos de 
proteção individual, a pesquisa buscou saber com quais destes os profissionais de 
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saúde percebem maior dificuldade na utilização. Para 17,7% (03) não há 
dificuldades, porém 47% (08) profissionais afirmam não utilizar óculos devido a 
dificuldade de acesso ao mesmo, em seguida a máscara foi apontada com segundo 
maior grau de dificuldade com 17,7% (03), seguida por 5,9% (01) que consideram o 
avental. Nesta questão, 11,7% (02) não responderam. CONCLUSÕES: Esta 
pesquisa mostra a importância das precauções e dos isolamentos serem adotados 
de forma correta dentro de uma unidade de terapia intensiva. A utilização dessas 
medidas de biossegurança é indispensável para prestar uma assistência com 
qualidade aos pacientes. Algumas dificuldades são vistas pelos profissionais como 
empecilho da adoção dessas medidas como a falta de EPI, ausência de materiais e 
equipamentos que favoreçam a biossegurança, infraestrutura desapropriada, grande 
demanda de trabalho, falta de funcionários, escassez de treinamentos e educações 
continuadas. 

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva. Isolamento de pacientes. 
Precaução. Prevenção de Infecção. 
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ALERGIA NO AMBIENTE ESCOLAR: UMA ANÁLISE RESPIRATÓRIA 

 

Ana Caroliny de Lima da Silva150 
Karmen Fabiane Cavalheiro151 

Renata Campos152 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As doenças alérgicas na infância são consideradas um problema 
para a saúde, sua origem é atribuída tanto a fatores genéticos e ambientais, 
contempladas por eventos inflamatórios, principalmente as de origem respiratória, 
pois associa as condições climáticas e os hábitos alimentares, com a predisposição 
do individuo em desenvolver a hipersensibilidade ao aeroalergeno. A incidência de 
processos alérgicos na infância interfere diretamente no aprendizado e na realização 
de tarefas e contribui para a reclusa no âmbito escolar. OBJETIVOS: Avaliar a 
função respiratória e características da alimentação em escolares de 08 a 12 anos, 
em um município do Norte Catarinense. MATERIAIS E MÉTODOS: Os escolares 
responderam um questionário contendo dados demográficos e sociais da amostra. A 
avaliação pulmonar foi realizada através do fluxo expiratório, mensurado pelo Peak 
Flow, as pressões pulmonares (Pimax e Pemax) foram avaliadas pelo aparelho 
manovacuômetro e capacidade inspiratória (CI) foi avaliada pelo Voldyne. Para a 
identificação dos processos alérgicos respiratórios, foi utilizado o questionário do 
Protocolo de International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) 
módulo II. Para a avaliação de a qualidade alimentar do escolar, foi utilizado o Índice 
Alimentação do Escolar (Ales). RESULTADOS: O estudo contou com 50 escolares 
com idade de 10,52 ± 1,16 anos, sendo, 68% do sexo feminino e 32% do sexo 
masculino, regularmente matriculados na 3ª à 7ª série. Dentro das variáveis 
respiratórias, observou-se que a capacidade expiratória foi de 224,40 ± 50,87 lpm e 
o valor predito de acordo com a altura (cm), sexo e idade foi de 346,80± 53,01 lmp 
(p=0,000), denotando um déficit de 122,40 lpm na função expiratória. A Pimax foi - 
64,26±28,48 cm H2O e a Pemax de 71,74±20,64 cm H2O. A CI alcançou o valor de 
1622,36±301,05 ml. Sobre o ISAAC, 56% apresentou alguma vez na vida problemas 
com espirros ou coriza quando não estavam resfriados. Já 30% afirmou algum 
problema com espirros, coriza ou obstrução nasal nos últimos 12 meses. O inverno 
foi o período predominante para o desenvolvimento dos sintomas (14%). Sobre as 
atividades de vida diária ser prejudicadas e apenas 18% responderam não terem 
sido afetados. Quanto à presença de rinite 38% afirmaram serem portadores da 
mesma. Observou-se correlação entre frequência respiratória e a alimentação 
ultraprocessada (r= 300, p=0,036), favorecendo a diminuição do ritmo respiratório 
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nos escolares que consomem alimentação ultraprocessada. CONCLUSÕES: Com o 
estudo apresentado observou-se alteração da função respiratória dos escolares. A 
sazonalidade demonstrou ligação com a predisposição dos participantes em relação 
aos sintomas alérgicos. Evidencia-se que o tipo de alimentação consumida pode 
influir no ritmo respiratório. 

Palavras-chave: Crianças. Alergenos. Rinite. Capacidade inspiratória. Alimentação 
escolar. 
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ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO PLANTAR E DO EQUILÍBRIO EM 

INDIVÍDUOS COM LOMBALGIA NÃO ESPECÍFICA 

 

Amanda Berger153 
Bárbara Schumacher Katchan154 

Diemerson Carvalho dos Santos155 
Elis Regina Lechinoski Polato156 

Rafaela Simões de Oliveira Ferreira157 
Paty Pereira158 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A lombalgia segundo estudos da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), atinge 80% dos brasileiros, sendo considerada a doença crônica mais 
frequente. A discrepância entre a força muscular e flexibilidade comumente presente 
nesses indivíduos, ocasiona o desalinhamento postural, resultando em alteração do 
equilíbrio estático e/ou dinâmico desses sujeitos. A baropodometria possibilita analisar 
a distribuição da pressão plantar e auxilia na investigação de padrões anormais 
durante a posição estática, podendo contribuir no entendimento de desequilíbrios, e 
sendo relevante na prevenção de desordens posturais. OBJETIVOS: Analisar a 
distribuição da pressão plantar e do equilíbrio em indivíduos com lombalgia não 
específica. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa básica de caráter 
descritiva, exploratória, transversal e qualiquantitativa. A amostra foi composta por 5 
indivíduos, os quais foram submetidos ao questionário Quebec composto por 20 
questões, a fim de traçar o perfil da amostra identificando a interferência da lombalgia 
na capacidade física, foi realizada a avaliação da intensidade da dor com a Escala 
Visual Analógica (EVA), teste de Romberg para avaliação do equilíbrio estático, 
analisado a pressão plantar através do baropodômetro de marca Arkipélago, modelo 
FootWorkPro e flexibilidade da musculatura posterior de membro inferior e tronco 
através do teste dedo médio ao chão. Os critérios de inclusão consistiram na 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, idade superior a 18 anos 
e referir lombalgia. Os itens de exclusão da amostra consistiram em uso de auxiliar de 
locomoção, gestantes, sequelas motoras e cognitivas, condição que impossibilite o 
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preenchimento do questionário e trauma raquimedular. A análise dos dados foi obtida 
através do teste T de Student para comparação entre as medias e a correlação de 
Pearson para as variáveis quantitativas. RESULTADOS: A pesquisa contou com 5 
pacientes de ambos os sexos com idade média de 56 ± 13,84, todos com quadro 
álgico. No questionário de Quebec observamos que com relação a função e Atividades 
de Vida Diárias (AVD’s), apresentam pouca dificuldade obtendo score total de 32,2 
pontos. Com relação a análise de equilíbrio estático não apresentaram relações 
significativas. Com referência à flexibilidade, 100% da amostra possui mobilidade 
lombar reduzida com média da distância de dedo médio ao chão de 14,4±8,56. Na 
avaliação da dor, pela Escala Visual Analógica (EVA), 60% classificou sua dor em 
moderada. Ao verificar a distribuição da pressão plantar, na análise encontramos 
valores significativos para a distribuição de massas em ante pé e retro pé tanto em 
direito como esquerdo, tendo para ambos p = 0,007, ao qual ante pé direito 38,4±10,08 
e ante pé esquerdo 47±12,70, retro pé direito 61,6±10,08 e retro pé esquerdo 53 ± 
12,70. CONCLUSÕES: Este estudo possibilitou observar que a dor lombar gera 
alterações na distribuição das pressões plantares e que essa poderá estar relacionada 
com a sintomatologia e flexibilidade, apesar de não haver diferenças significativas de 
todas as variáveis estudadas, propõem-se a realização de outras pesquisas para 
ampliação deste conteúdo, tanto do ponto de vista teórico, quanto da prática clínica. 

Palavras-chave: Lombalgia. Equilíbrio postural. Flexibilidade. Fisioterapia. Pé. 
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AVALIAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E NÃO 

INSTITUCIONALIZADOS 

 

Camila Daiana de Barros159 
Gabriela Rosset Bail160 

Lia Karla Hack161 
Marilia Ruchinski162 

Naysa Mielly de Lima Schafhauser163 
Pâmela Schelbauer164 

Ághatta Nikolajof Ribeiro da Silva 165 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Caracteriza-se o envelhecimento como uma série de alterações 
morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas que resulta na diminuição da 
capacidade de adaptação do indivíduo ao meio, ocorrendo um declínio em todas as 
partes que compõe o equilíbrio. O equilíbrio é a manutenção de uma postura do 
corpo com o mínimo de oscilação (equilíbrio estático) ou a manutenção da postura 
durante o desempenho de uma habilidade motora que perturbe a orientação do 
corpo (equilíbrio dinâmico).As alterações do equilíbrio na população idosa são 
problemas relativamente comuns e levam a importantes limitações na realização dos 
atividades da vida diária, sendo a principal causa de queda nestes indivíduos.Por ter 
origem multifatorial, é fundamental conhecer os idosos que são mais vulneráveis e 
quais os fatores que estão associados àquelas alterações. É consenso que quanto 
maior o número de fatores de risco presentes maior será a chance de queda. A 
importância de se utilizar testes de equilíbrio corporal para avaliação em idosos é o 
embasamento que o resultado dos mesmos traz, conseguindo então um parâmetro 
para o tratamento dessa disfunção. OBJETIVOS Analisar se existem alterações de 
equilíbrio estático e dinâmico em idosos institucionalizados e não institucionalizados, 
verificando o risco de quedas. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram recrutados 30 
idosos, 16 do sexo feminino e 14 do sexo masculino, sendo divididos em dois 
grupos: 1) idosos institucionalizados com 16 idosos; 2) idosos não institucionalizados 
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com 14 participantes. Para análise que equilíbrio foi realizado avaliação de equilíbrio 
tinetti; questionário de BERG; e teste “Timed Up and Go” (TUG). Os fatores de 
inclusão dos idosos são: sexo masculino e feminino; 60 – 87 anos. RESULTADOS: 
A qualificação através do questionário de Berg foi caracterizada como boa para 
idosos não institucionalizados (média de 48,85 pontos (d. p. 7,16)) e para idosos 
institucionalizados caracterizando-se em regular (média de 39,35 pontos (d. p. 
9,59)). Para avaliação de equilíbrio Tinetti houve diferença entre os dois grupos, 
idosos institucionalizados (média de 11,62 (d. p,. 3,03)) enquadrando-se no item alto 
risco que quedas e idosos não institucionalizados (média de 15 pontos (d. p. 1,51)) 
enquadraram-se no item moderado risco de queda. Quanto ao teste “Timed Up and 
Go” (TUG) não houve diferença entre os dois grupos, onde os idosos 
institucionalizados (média de 10,7s (d. p. 16,5)) e idosos não institucionalizados 
(média de 10,71s (d. p. 4,35)) ambos enquadrando-se em baixo risco de queda, mas 
com algumas restrições. CONCLUSÕES: Através do questionário de Berg conclui-
se que os scores médios calculados dos idosos não institucionalizados apresentam 
a média com valores aproximados a pontuação máxima, sendo assim esses idosos 
tem baixo risco de quedas. Contudo, com a avaliação de equilíbrio Tinetti dos idosos 
não institucionalizados também obtiveram uma média alta quase atingindo o valor 
máximo de referência. Quando ao teste “Timed Up andd Go” (TUG) os dois grupos 
obtiveram um resultado regular com moderado risco de quedas. Isto embasa a 
presença de alto risco de quedas em idosos institucionalizados, idosos da 
comunidade demonstraram-se mais ágeis e com baixo risco de quedas. 

Palavras-chave: Idoso. Quedas. Equilíbrio. Fisioterapia. 
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DAP E ALTURA DE ÁRVORES DE Eucalyptus dunni EM DOIS 

ESPAÇAMENTOS EM UM SISTEMA SILVIPASTORIL166 

 

Ana Lúcia Hanisch167 
Adilson Lino de Oliveira168 

Maíra Ratuchinski169 
Gilcimar Adriano Vogt170 

Gilson José Marcinichen Gallotti171 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Os sistemas silvipastoris (SSP) são uma das modalidades dos 
sistemas integrados de produção agropecuária e envolvem a interação entre 
árvores, pastagens e animais em uma mesma área produtiva. Espécies do gênero 
Eucaliptus estão entre as árvores mais utilizadas para composição destes sistemas, 
sendo normalmente inseridas nas áreas de pastagem em espaçamentos que variam 
de 15 a 40 m entre renques de árvores e com diferentes espaçamentos entre 
árvores na linha. OBJETIVOS: Visando identificar o espaçamento mais adequado 
entre árvores de eucalipto em SSP foram avaliados o diâmetro à altura do peito e a 
altura total de árvores de eucalipto, implantadas em dois diferentes espaçamentos 
MATERIAIS E MÉTODOS: A área experimental foi formada por oito linhas de 60 m, 
distanciadas 30 m entre si, onde foram implantadas mudas de eucalipto em dois 
espaçamentos na linha: 1,5 m e 4,0 m entre árvores. Cinco anos após a implantação 
foram amostradas 48 árvores em cada espaçamento, onde foram medidos o 
diâmetro a altura do peito (DAP), altura total e altura do fuste (altura do chão até a 
inserção do primeiro galho). RESULTADOS: Não foram observados efeitos dos 
diferentes espaçamentos de eucalipto nas linhas do SSP pelo teste de t a 5% de 
probabilidade de erro sobre nenhum dos parâmetros avaliados. O DAP médio foi de 
25,2 cm e 26,2 cm, respectivamente para o espaçamento 1,5 e 4,0m. A altura total e 
altura de fuste no espaçamento 1,5m foram de 17,5 m e 6,02 m, respectivamente, 
enquanto no espaçamento 4,0 m esses valores foram de 18,0 m e 6,06 m. 
CONCLUSÕES: Em SSP com até cinco anos de idade, o plantio de eucalipto em 
espaçamentos mais reduzidos (1,5m) proporciona árvores com parâmetros 
dendrométricos semelhantes às observadas em espaçamentos mais amplos (4,0), 
acrescido de um número maior de indivíduos arbóreos por área. 

Palavras-chave: Sistemas integrados de produção. Pastagem. Silvicultura. 
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DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO SUPERIOR: DESAFIOS, POSSIBILIDADESE 

OPORTUNIDADES DA INCLUSÃO172 

 

Mariane Ribeiro da Luz173 
Katia Cristina Schuhmann Zilio174 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente estudo tem como tema apresentar os desafios, 
possibilidades e oportunidades da inclusão do Deficiente Visual no Ensino Superior, 
pois historicamente as pessoas com deficiência visual, eram consideradas como 
vítimas de um castigo divino, seres incapazes de aprender e viver como outros na 
comunidade. Por meio deste estudo verificamos como ocorre a inclusão de um aluno 
cego, sem domínio de braile, no ensino superior, investigando as dificuldades 
sentidas pelo docente no processo de ensino, bem como as estratégias que estão 
sendo usadas a fim de ultrapassar limitações e atender necessidades. OBJETIVOS: 
Analisar os desafios da inclusão da deficiência visual no ensino superior e as 
possibilidades e oportunidades no desempenho de um acadêmico do Curso de 
Direito da Universidade do Contestado. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo aqui 
reproduzido, baseia-se em um aprofundamento teórico bibliográfico, com abordagem 
qualitativa, configurada num estudo de caso descritivo - exploratório, obtendo-se 
dados com uso de questionário e observação direta. RESULTADOS: De acordo com 
as observações e leituras realizadas, percebemos a importância da ação do 
professor a fim de contemplar as necessidades deste aluno, pois a aula, mais 
oralizada, deve possibilitar exemplos de fácil compreensão, bem como descrições 
apuradas quando se usam imagens ou filmes. Observamos também o apoio e 
respeito dos colegas, bem como a dedicação do acadêmico em participar 
efetivamente do processo de inclusão. Confirmamos que o uso de tecnologia pode 
realmente colaborar no processo, pois com a ajuda de aplicativos de celular e 
computador que leem os conteúdos e gravam a aula, auxiliado ainda por uma ledora 
e escriba, a qual aplica provas e trabalhos, que exigem uma reflexão individualizada, 
a assimilação do conhecimento se torna mais fácil, configurando assim um resultado 
semelhante ao dos colegas. CONCLUSÕES: Compreende-se que a inclusão é um 
direito de todos, e um desafio para a comunidade acadêmica, direção, professores e 
alunos. Esse processo demanda esforços e discussões a fim de entendermos o 
quanto é importante abrirmos os braços para acolher e aprender com as 
deficiências, pois apesar das dificuldades, as pessoas com deficiência, seja ela qual 
for, são capazes de nos surpreender. Através deste estudo comprovamos o sucesso 
nas atividades acadêmicas de um deficiente visual, que não utiliza o sistema braile, 
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mas que apresenta condições de acompanhar e aprender como os demais alunos, 
utilizando de forma adequada recursos tecnológicos e auditivos. 

Palavras-chave: Deficiência Visual. Inclusão. Ensino Superior. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM HECTARÍMETRO 

 

Eduardo Balbinott175 
Herculano De Biasi176 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Nos dias de hoje, em mercados altamente competitivos, o que 
diferencia uma empresa é a qualidade dos serviços e/ou produtos oferecidos. Na 
agricultura não é diferente, e para conseguir alcançar maior credibilidade e 
confiabilidade com seus clientes, deve-se investir na automatização de processos. 
Isso motivou o desenvolvimento de um hectarímetro, responsável por medir e 
armazenar em tempo real quantos hectares foram colhidos durante um dia, uma 
semana ou um ano de serviços prestados, de modo a oferecer um sistema prático e 
confiável. OBJETIVOS: Implementar um sistema de monitoramento de área, por 
meio de componentes eletrônicos e microcontroladores, aplicando conceitos 
matemáticos, de eletrônica e de programação. Objetivos específicos: Levantar 
informações técnicas e coletivas; projetar o software de controle, sistema elétrico e 
hardware; implementar a interface gráfica de usuário; realizar medições de área com 
precisão de no mínimo 90%; testar o sistema de monitoramento de área. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O projeto iniciou com um estudo detalhado sobre as 
técnicas, máquinas e equipamentos utilizados nas colheitas. Após, foram estudados 
os módulos e sistemas embarcados necessários para o desenvolvimento da 
aplicação, procurando compreender as características técnicas a fim de atingir o 
desempenho máximo de cada um dos equipamentos. Para a realização deste 
protótipo foram estudados detalhadamente os sistemas elétricos (velocidade de 
deslocamento da colheitadeira, forma de transmissão dos sinais medição: analógica 
ou digital) e mecânicos (onde e qual a melhor forma de fixação do sensor de 
medição laser) das colheitadeiras John Deere e Case. O projeto do software envolve 
toda a parte gráfica da interface gráfica e como deve ser a interação desta com o 
usuário, de modo a oferecer um sistema prático de se operar e confiável. No 
desenvolvimento do software foram utilizadas linguagens como HTML, CSS e 
JavaScript. A linguagem Python foi utilizada para a comunicação do software com os 
sensores, sendo responsável por enviar o estado dos sensores ao programa 
principal. A linguagem SQL foi empregada para manipulação e consulta dos dados. 
RESULTADOS: A precisão dos sensores em operação e o tempo de resposta entre 
o hardware e o software se mostrou extremamente eficiente. Visando um público 
mais leigo na operação de sistemas computacionais, a interface gráfica de interação 
com o usuário foi desenvolvida de modo muito visual e se mostrou prática e intuitiva. 
CONCLUSÕES: O desenvolvimento do hectarímetro, responsável por realizar e 
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armazenar as medições de áreas realizadas durante o período de colheitas, está em 
sua fase final. O software já está finalizado e se mostrou muito eficiente, tanto na 
questão de velocidade e armazenamento das informações, quanto na facilidade de 
operação. A montagem do hardware está sendo finalizada para posterior integração 
com o software. Durante o desenvolvimento do projeto, foi possível observar 
claramente as diversas possibilidades deste tipo de aplicação. O software irá auxiliar 
no pagamento dos funcionários, além de fornecer informações claras de quantos 
hectares foram colhidos por dia, mês ou ano, possibilitando também fornecer 
informações de qual cultura é mais rentável, quanto de diesel foi consumido durante 
o período década colheita; entre outras diversas aplicações. 

Palavras-chave: Hectarímetro. Medidas. Interface. Sensor Laser. 
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ESTUDO SOBRE HIGIENE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NA 

EMPRESA UNIÃO FOSFOREIRA 

 

Aline Maciel Chaves Albuquerque177 
Emanuelle Clasen Olivo178 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A segurança no trabalho estabelece regras, prevenções e 
diagnósticos sobre as possíveis causas de acidentes de trabalho, desenvolvendo a 
conscientização para proteger a integridade do colaborador com relação as suas 
atividades e a valorização do meio ambiente. Está relacionado com a prevenção de 
acidentes no trabalho com a finalidade de que os perigos sejam minimizados para 
eliminar as condições inseguras do ambiente e conscientizar sobre os riscos que o 
colaborador está exposto. O estudo justifica-se através da conscientização do 
desempenho do trabalho atrelado a segurança dos funcionários que estão expostos 
a riscos constantes como: ruídos, ambiente, temperatura, psicológico. Essa 
prevenção é muito importante, pois contribui com a melhoria de condições de 
trabalho, e se não for verificado constantemente pode afetar a saúde dos 
funcionários e a qualidade de produtividade. OBJETIVOS: Seu objetivo geral tem 
como intuito descrever a atual realidade organizacional, os programas políticas e 
ferramentas relacionadas à higiene e segurança no trabalho e propor a implantação 
do 5S. Seus objetivos específicos são delineados da seguinte forma: estudar o 
referencial teórico referente à higiene e segurança no trabalho; descrever as 
condições ambientais do trabalho na empresa; relatar sobre o programa de 
prevenção de riscos ambientais na organização; demonstrar treinamento e 
instruções de trabalho, bem como o preparo da empresa em situações de 
emergência; realizar uma palestra propondo a implantação do programa 5S. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada através de ampla revisão 
bibliográfica, teve caráter descritivo, onde foi analisado um estudo de caso de forma 
qualitativa. Foi realizada uma palestra pela acadêmica nas dependências da 
empresa, para 30 colaboradores o publico alvo foi do setor de produção. 
RESULTADOS: A empresa em estudo possui um vasto programa relacionado à 
segurança no trabalho. Quanto à conscientização na saúde é realizado um 
treinamento, o qual busca repassar informações quanto à integração de segurança. 
A empresa possui como foco que a manutenção das condições de saúde do 
trabalhador permaneçam inalteradas. A organização possui também normas 
regulamentadoras sobre como executar uma atividade e um programa de segurança 
no trabalho. Aspectos motivacionais também são verificados na prática da empresa 
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através do incentivo dos colaboradores em concluírem seus estudos. 
CONCLUSÕES: O Programa 5S foi proposto tendo como objetivo a melhoria da 
utilização do ambiente de trabalho e prevenção de acidentes. As Ações Futuras 
propostas foram implementar o programa 5S na empresa, realizar palestras 
periódicas, conscientização contínua, bonificação com a diminuição de acidentes, 
incentivo aos funcionários em apontar situações inseguras de trabalho e a realização 
de um ciclo de palestras pelos próprios trabalhadores. 

Palavras-chave: Prevenção. Qualidade de vida no trabalho. 5S. 
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FATORES PREPONDERANTES DO ABANDONO DE EMPREGO E DO 

PROCESSO DEMISSIONAL NA REGIÃO CENTRAL CATARINENSE 

 

Alan Carlos Andrade179 

Jeison Francisco de Medeiros180 
Debora Aparecida Almeida181 

 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: O estudo do comportamento do funcionário ao pedir demissão de 
seu emprego traz relevância para a sociedade, sendo possível avaliar os motivos 
que levam o funcionário a pedir demissão, sobretudo, se estes são planejados, para 
melhor análise sobre a solicitação de desligamento e suas consequências. Pode-se 
mensurar as causas que levam o colaborador a pedir demissão, elencando medidas 
e planos para evitar tal desligamento através dos dados fornecidos pela pesquisa. 
Busca-se, desse modo, levantar informações sobre o abandono de emprego e o 
índice de demissões na região de abrangência do município de Curitibanos/SC. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa descritiva foi realizada por amostragem 
intencional com 31 pessoas que pediram demissão e/ou abandonaram o emprego. 
Aplicou-se questionário com 15 questões fechadas pertinentes ao abandono e/ou ao 
pedido de demissão, divididas em 5 níveis de resposta: extremamente importante; 
muito importante; importante; pouco importante; sem importância, comas seguintes 
temáticas principais: ter encontrado uma nova e melhor oportunidade profissional; 
gestão sem planejamento ou mal estruturada; sentimento de estagnação com a 
função atual; falta de reconhecimento na empresa; sentimento de desmotivação no 
cargo atual; falta de feedback da empresa; insatisfação com a remuneração atual; 
desejo de tornar-se um empreendedor; cobrança da empresa por qualificações não 
oferecidas em treinamentos; insatisfação com os benefícios corporativos; falta de 
tempo para se dedicar à família; remuneração incompatível com a função; rixas 
pessoais com colegas ou superiores; falta de união e/ou trabalho  em  equipe; 
excesso de trabalho. RESULTADOS: 93,5% responderam ser importante para o 
pedido de demissão o sentimento de estagnação com a função atual, pois estão 
buscando dentro das organizações novas e melhores possibilidades de trabalho, de 
evolução profissional, porém, muitas vezes não é dado essa possibilidade para os 
seus internos, além de contratarem pessoas de fora para cargos que poderiam ser 
ocupados por internos, gerando insatisfação de seus colaboradores e rotatividade de 
pessoas na empresa; Outro ponto de destaque é a falta de tempo para se dedicar à 
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família, que ficou na casa de 87% das alternativas que julgam ser importante. Pode-
se concluir que não é apenas a parte profissional que pesa em um pedido e/ou 
abandono de emprego, mas sim a parte familiar, o bem-estar desta, a convivência e o 
tempo para se dedicar aos filhos. CONCLUSÕES: Pôde-se observar não ser apenas 
de ordem financeira que se tratam os pedidos de demissão, já que há outros vários 
pontos a serem vistos, como a busca pelo crescimento profissional e pessoal nas 
organizações. Deve-se olhar de dentro para fora na hora de buscar profissionais no 
mercado para ver se não há um dentro de casa, visto que as pessoas necessitam de 
tempo com seus familiares, de um feedback de seus superiores, de salários 
compatíveis com suas funções, mas, sobretudo, necessitam de um bom ambiente 
de trabalho, como revelou o gráfico 18, no qual 80,6% acharam importante a união e 
o trabalho em equipe. Portanto, necessita-se escutar mais nossos colaboradores a 
fim de diminuir o turnover nas organizações. 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Desemprego. Motivos da Demissão. 
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GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL: DIFERENCIAL E AGREGAÇÃO DE 

VALOR PARA A EMPRESA DE ACORDO COM A SUA REALIDADE 

 

Franciele Wolinger Rocha182 
Patricia Ronchi 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Uma ação social bem conduzida garante a qualquer empresa 
posição de destaque na sociedade onde atua e este é fator decisivo na sua auto 
preservação empresarial. Com imagem reforçada e dependendo dos resultados dos 
projetos sociais por ela financiados, a empresa torna-se mais conhecida e vende 
mais. Seus produtos, serviços e, sobretudo sua marca ganha maior visibilidade, 
aceitação e potencialidade. OBJETIVOS: Essa pesquisa visa uma análise de todas 
as formas de agregar valor para a organização e os stakeholders. O presente estudo 
objetiva explanar como a gestão vai contribuir para melhorar as relações com os 
stakeholders, abordar a conceituação de responsabilidade social e empresarial 
constando todas as suas especificidades e apontando de que forma a 
responsabilidade social contribui para melhorar as relações com clientes externos e 
internos. A partir de um diagnóstico de uma indústria do ramo metal mecânico da 
região de Curitibanos, sugere-se um programa de implantação de Gestão de 
Responsabilidade Social que seja mais viável de acordo com a estratégia e a 
realidade da organização. MATERIAIS E MÉTODOS: Como métodos de pesquisa 
foram utilizados, pesquisa de campo com a observação sistematizada, a descritiva e 
a bibliográfica. RESULTADOS: Como resultado da pesquisa apresenta-se um 
diagnóstico a partir da análise dos dados, benchmarking e estudo das formas de 
Gestão de Responsabilidade Social. CONCLUSÕES: Por fim vale frisar que a 
Fundição Guarani não possui nenhum tipo de certificação e mesmo sem a intenção 
de certificar no momento foi preparado um Manual da Gestão da Responsabilidade 
Social, para auxiliar a empresa na implementação da Gestão, seguindo os requisitos 
da norma ABNT NBR 16001:2012. A certificação não é exigida, mas a empresa pode 
ter um sistema de Gestão de Responsabilidade Social. Assim contribui com seus 
stakeholders, aperfeiçoa e melhora seus valores construindo uma cultura forte e 
estratégica. 

Palavras-chave: Stakeholders. Responsabilidade Social. Gestão. 
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NANOTUBOS DE CARBONO EM CIMENTO183 
 

Cristiano Tinfer184 
Monique de Campos Muller Ribeiro185 

Rafael Laurentino Pinto186 
Richard Tobias Nowak187 

Olaf Graupmann188 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A nanotecnologia tem possibilitado significativos avanços 
tecnológicos, principalmente à construção civil. Recentemente, estudos envolvendo 
a sintetização de estruturas de carbono possibilitaram a aplicação de materiais em 
escala nanométrica a concretos como os Nanotubos de Carbono (NTC), atualmente 
conhecido principalmente pela sua resistência à deformação, à quebra e alta 
resistência mecânica. Isso se deve às características da molécula do carbono que é 
a matéria-prima da nanotecnologia, o que a torna um elemento com excelente 
resistência mecânica e condutividade elétrica e térmica. A partir dela, é gerado o 
nanotubo que é uma estrutura cilíndrica formada por átomos de carbono. 
OBJETIVOS: A presente pesquisa tem por objetivo estudar os efeitos da utilização 
de nanotubos de carbono, na estrutura interna do cimento de alta resistência 
desenvolvido através de dosagens experimentais, além de suas características e 
propriedades mecânicas. MATERIAIS E MÉTODOS: Através de pesquisas 
bibliográficas, foram recolhidos resultados adquiridos em ensaios mecânicos de 
resistência à compressão, resistência à flexão, deformação elástica e fissuração. A 
adição de nanotubos ao cimento é como se microscópicos cabos de aço fossem 
acrescentados ao material, gerando uma protensão no concreto. O produto final é 
considerado o ideal para obras de infraestrutura e construções submarinas, devido à 
sua baixa porosidade. O aumento nas resistências à compressão e à flexão foi 
verificado ao se comparar o cimento com nanotubos e o comum, pôde-se observar 
que, após 28 dias, a resistência à compressão do cimento com NTC foi, 
aproximadamente, 2,7 MPa maior do que o cimento comum. Além disso, a 
resistência à flexão foi 0,4 MPa maior no cimento com NTC do que no outro (LI et 
al., 2004). Makar et al. (2003) relatam que os nanotubos também têm influência no 
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controle da fissuração, pois eles se distribuem de forma melhor no cimento por 
causa de sua dimensão, onde a propagação de fissuras é interrompida de modo 
muito mais rápido, produzindo compósitos mais resistentes e rígidos. Outra 
vantagem dos NTC é a sua capacidade de deformação elástica de 12%, cerca de 60 
vezes maior que a do aço (LI et al., 2004). Uma desvantagem dessa tecnologia pode 
ser encontrada analisando o custo benefício dos nanotubos que delimita a sua 
utilização o que dificulta a incorporação dos mesmos em grande escala, nos 
materiais de construção civil. As aplicações mais comuns de materiais contendo 
nanotubos de carbono são em projetos de alto valor, como pontes e outras 
estruturas em que a resistência é o fator principal. RESULTADOS: Como resultados 
da pesquisa, a incorporação de nanotubos de carbono melhora significativamente as 
propriedades do concreto, onde os valores encontrados são: resistência à 
compressão de 2,7 Mpa e flexão 0,4 Mpa maiores que o cimento comum e 
deformação elástica de 12% maior que a do aço. CONCLUSÃO: Através da 
pesquisa bibliográfica pode-se estudar as características e propriedades dos 
nanotubos de carbono em cimento, assim como quantificar suas melhorias. Pelo fato 
de se tratar de uma tecnologia recente e cara, o Brasil ainda se limita a estudos e 
ensaios em laboratórios. 

Palavras-chave: Carbono. Cimento. Nanotecnologia. Nanotubos. 
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O USO DE IMAGENS DE SATÉLITES LANDSAT PARA ANÁLISE DAS 

ALTERAÇÕES OCORRIDAS NA PAISAGEM APÓS A CONSTRUÇÃO DA USINA 

HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE 

 

Arthur Pelisser189 
Diego Lermen190 

Mateus Bergamo191 
Luciane Cristina Lazzarin192 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No ano de 1975 inicia-se o projeto para construção da Usina 
Hidrelétrica de Belos Montes ao longo do curso do rio Xingu em Altamira no Pará, 
uma das maiores Usinas Hidrelétricas em geração de energia do país. A usina 
causou muitos impactos, principalmente ambientais e também muita revolta da 
população indígena, pois ali haviam diversas concentrações dos seus povos, após 
anos de discussões e negociações no ano de 2010 iniciou-se a construção da usina 
onde até hoje não está 100% concluída, pois ainda falta a ligação de algumas 
turbinas, diante disso, utilizou-se imagens de satélite para evidenciar as alterações 
ocorridas na paisagem após a construção da usina. A utilização de imagens de 
satélite como matéria prima para notar mudanças na fauna e na flora é uma das 
grandes inovações no segmento do geoprocessamento, pois possibilita uma gama 
enorme de análises espaciais e temporais, como resultado o comprometimento da 
fauna e flora próximo a usina e grande alteração no leito do Rio Xingu. OBJETIVOS: 
O objetivo do presente estudo foi avaliar por meio de imagens de satélite, a 
alteração da paisagem do entorno da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Realizou-se o download de imagens do site da NASA. O Satélite 
utilizado foi o Landsat 4-5 para o ano de 2011 e Landsat8 para o ano de 2018. No 
software Envi, as imagens foram tratadas, a fim de permitir que as mesmas se 
tornassem aptas para o cálculo de áreas. Foi elaborada uma base de dados para a 
obtenção dos resultados da análise, a fim de demonstra-los através do mapa de uso 
do solo, permitindo a comparação da alteração ocorrida após a instalação da Usina. 
RESULTADOS: No período anterior a instalação da usina a paisagem era composta 
da seguinte forma: (água: 1,40%, Vegetação: 46,98%, Construção: 0,00%, 
Montanha: 51,62%). Após a instalação da usina, os dados apresentam a seguinte 
composição: (Água: 4,55%, Vegetação: 27,00%, Construção: 29,24%, Montanha: 
39,21%). Esses dados demonstram que a área alagada e a área de construções 
aumentaram consideravelmente, e a vegetação consequentemente diminuiu. 
CONCLUSÕES: Além da área alagada pela usina, que ocasiona um impacto 
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ambiental, vários povos indígenas foram afetados também, percebe-se que o 
impacto naquela região foi significativo pelo fato da criação de um canal novo e pela 
extensão da área inundada. Em contrapartida, a Usina apresenta uma grande 
geração de energia, as cidades no entorno da mesma cresceram desde aspectos 
econômicos, saúde, educação, desenvolvimento e além de vários projetos 
ambientais. 

Palavras-chave: Usina Hidrelétrica. Ambiente. Preservação. Impactos. Obra. 
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OBTENÇÃO DE PIGMENTOS NATURAIS ORIUNDOS DE PLANTAS PARA USO 

EM TECIDOS TÊXTEIS193 

 

Kathrin Annecy Hantschel194 
Cícero Venâncio Nunes Junior195 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Desde os primordios da humanidade utilizava-se pigmentos de 
origem vegetal para pinturas corporais, vestes, e ainda lãs e materiais para 
artezanato. Com o passar dos anos e a evolução industrial, os pigmentos naturais 
começaram a ser substituídos por corantes sintéticos que podem ser tóxicos para o 
meio ambiente. Atualmente, são comercializados mais de oito mil compostos 
corantes, dos quais 90% são sintéticos. Até o corante índigo, um dos mais utilizados, 
foi obtido sinteticamente em 1880, por Karl Heumann. Os pigmentos, se diferem dos 
corantes principalmente pelo fato de que não são solúves no meio onde são 
aplicados, porém são tão colorantes quanto os corantes artifíciais. Há uma variedade 
de plantas utilizadas para produzir pigmentos têxteis, podendo fornecer mais de 500 
colorações diferentes, que estão presentes em cascas, folhas, flores, raízes, e 
frutos. No desenvolvimento do projeto optou-se pelo uso de pigmentos de fácil 
aquisição em nossa região, planalto norte de Santa Catarina, destacando-se a 
Ritidoma da Araucária (Araucaria angustifolia) casca externa, que pode variar de 
vermelho escuro á cor marrom arroxeada, a escolha deste se deu porque esta casca 
descrita anteriormente, refere-se a uma parte considerada “morta” da planta, que vai 
se desprendendo da mesma a medida que esta cresce. Desse modo não 
prejudicamos o desenvolvimento da mesma. Outro pigmento selecionado foi o 
Açafrão-da-terra (Curcuma longa L.), é uma planta com folhas longas e brilhantes 
com cerca de 60 cm, a qual tem uma grande raiz de cor amarelo forte à alaranjado. 
Esta é encontrada em abundância na região norte caratinense, o pigmento obtido da 
sua raiz é utilizado para colorir alimentos como macarrões, sopas e outos. Como 
vimos estes pigmentos são de fácil extração podendo ser utilizados de forma ampla 
pelas indústrias têxteis. OBJETIVOS: Obter pigmentos naturais para aplicação em 
tecidos têxteis. MATERIAIS E MÉTODOS: Para obtenção do pigmento a casca e a 
raiz foram desidratadas em uma estufa por 24hrs na temperatura de 105ºC, após 
trituradas em um liquidificador da marca Wallita com potência de 1200w para 
aumentar a área superficial dos materiais. Também previamente ao experimento 
colocou-se em solução de 100ml de água deionizada 10g de alumém de potássio 
(pedra hume) onde adicionou-se alguns tecidos, deixando-os em solução fixadora. 
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Para a realização dos procedimentos de pigmentação utilizou-se 200ml de água 
deionizada, na qual adicionou-se 2g de pigmento anteriormente secado e triturado, a 
mistura foi aquecida a 70ºC, sempre em constante agitação. Após colocou-se os 
tecidos (malha de algodão e malha fria) cortados em quadrados de 7x7cm cada, por 
20min, então são retirados para enxágue e secagem. Á mesma solução adicionou-
se os tecidos previamente deixados em solução fixadora, que também ficou em 
contante movimento e temperatura por 20min, sendo retirada, enxáguada e secada 
como a anterior. Por fim realizou-se uma modificação no pH da solução, 
adicionando-se 8g de bicarbonato de potássio para deixar o meio mais básico, e 
20gotas de ácido clorídrico para deixar o meio mais ácido. Repedindo-se os 
processos anteriores. RESULTADOS: Em todos os procedimentos ocorreu 
váriações na cor visível. O Açafrão por exemplo, observou-se mais vibrante na 
pigmentação somente com água deionizada, tanto o tecido de malha fria, quanto no 
tecido de malha de algodão. Já na presença do fixador ( Alúmem de potássio – 
Pedra Hume) obsevou-se uma mudança significativa no tom, ficando de um amarelo 
vibrante para um amarelo – alaranjado. Ao mudarmos o pH observou-se que o 
tecido de malha fria tonalização mais uniforme e o tom amarelo vibrante novamente. 
O primeiro procedimento com a casca de araucária demonstrou-se uma 
pigmentação fraca, marrom claro, porém uniforme nos dois tecidos utilizados. Com a 
presença do fixador, observou-se uma coloração em um tom mais forte, marrom tipo 
caque no tecido de algodão e um tom mais claro no tecido de malha fria. No 
procedimento de mudança do pH a coloração dos dois tecidos foi de um tom rosa 
claro. CONCLUSÕES: Ao concluirmos os procedimentos, observou-se que alguns 
tecidos respondem melhor somente a exposição direta ao pigmento, outros precisam 
do fixador. Também verificou-se que é possível chegar a inúmeros tons de 
pigmentos com um mesmo extrato, isso pode ser feito variando o pH do meio, ou o 
tempo de exposição do tecido. Pelo baixo custo dos procedimentos apresentados, e 
pela variação de tons adquiridos, pode-se dizer que tais processos seriam de grande 
utilidade para as indústrias têxteis que estão buscando métodos sustentáveis.  

Palavras-chave: Pigmentos naturais. Açafrão. Araucária. 
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PEDAGOGO X UNIVERSO EMPRESARIAL 

 

Catarine Rudnik196 
Fermina Cassemira de Paula e Silva Carvalho197 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Pedagogo no meio empresarial tem como papel realizar a 
Estruturação, mudanças, conhecimentos no espaço organizacional. Ele deve 
proporcionar metodologias eficientes, trabalhos em equipe com interação e 
criatividades no trabalho. O mercado de trabalho mostra se mais exigente, em 
relação à qualificação de funcionários, então cabe às empresas procurarem métodos 
eficientes, para o alcance de resultados melhores. O Pedagogo tem como objetivo 
auxiliar e analisar as dificuldades na parte educacional. Diante dessa realidade 
sentiu-se necessidade de ir à busca de um relato sobre a atuação do pedagogo na 
empresa, para contribuir no enriquecimento dos dados coletados deste trabalho. 
OBJETIVOS: Conhecer os diferentes espaços que pedagogia pode ocupar, entre 
eles, o trabalho do pedagogo na empresa e, apresentar os relatos de experiências. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa é qualitativa e se embasa em referencial 
teórico e estudo de campo. Para a coleta de dados utilizou-se de questionários que 
foram aplicados para cinquenta e três alunos do Magistério e entrevista 
semiestruturada, composta de um roteiro prévio com questões para manifestação de 
opinião da profissional que atuou no meio empresarial. RESULTADOS: Os 
resultados da pesquisa de campo apontam que 54.7% dos entrevistados, pensam 
que o pedagogo não pode atuar em espaços diferentes da escola. Quando 
questionados sobre algum pedagogo fora do ambiente escolar, 79.7% não 
conheciam ninguém que havia trabalhado em outros ambientes. E finalmente, 
69,8%, nunca ouviram falar sobre a área da Pedagogia Empresarial. Em relação a 
esta área, a pesquisa foi um pouco restrita. Pois na realidade a região de Canoinhas 
não se encontrou grande numero de pedagogos que atuaram em empresas. Na 
busca realizada foi encontrada apenas uma pedagoga que desenvolveu este 
trabalho na empresa Arauco, na cidade de Piên no Estado do Paraná, a qual trouxe 
grande contribuição e esclarecimentos sobre este novo espaço que o Pedagogo  
vem ocupando. CONCLUSÕES: O desenvolvimento deste estudo possibilitou uma 
compreensão de que a Pedagogia está presente em diferentes espaços, embora isto 
ainda não seja do conhecimento de todos, como revelou a pesquisa de campo 
presente neste trabalho. Atualmente o pedagogo está inserido num mercado de 
trabalho de vasta abrangência e com um leque de muitas possibilidades. O trabalho 
de Monica como pedagoga do PESCAR tinha como objetivo de educar e treinar 
jovens em situação de vulnerabilidade social, e sua viabilização ocorria dentro da 
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empresa pelos próprios funcionários nos diversos setores. Diante dessa linha de 
pensamento as atribuições do pedagogo é designar o valor do potencial das 
pessoas que contribuem nas organizações, desenvolver a autoestima, desvelar a 
emoção do trabalho, aumentar os níveis de confiança e amizade nas equipes e, 
desta forma tornando mais agradável o cotidiano da empresa. Para isto ele conta 
com valiosas ferramentas como dinâmicas de grupo e treinamentos, ambas auxiliam 
no desempenho profissional nas empresas. 

Palavras-chave: Pedagogo. Empresa. Pedagogia Empresarial. 
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PLANETA UnC: UM MUNDO DE OPÇÕES PARA VOCÊ 

 

Ana Paula Della Giustina198 
Debora Aparecida Almeida199 

Simone Rocha200 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Universidade do Contestado (UnC) Campus Curitibanos realizou 
a primeira edição do Planeta UnC na sede do Campus. Mais de 800 estudantes de 
ensino médio e pré-vestibular, de escolas públicas e privadas de Curitibanos 
fizeram-se presentes no evento. O evento teve o intuito de auxiliar os alunos na 
escolha do caminho profissional. O planeta UnC também esteve aberto ao público 
em geral, com entrada gratuita. Houve visitas orientadas aos laboratórios e núcleos 
do campus e um espaço destinado aos estandes para exposição dos cursos de 
graduação e tecnólogos presenciais e EaD. O público pode obter informações sobre 
o vestibular, vagas de intercâmbio e de bolsas de apoio financeiro. Durante todo 
evento houve apresentações artísticas e culturais. O evento foi organizado pela 
equipe de gestão do Campus juntamente com as Coordenações de Curso. 
OBJETIVOS: Implementar o plano de ação para divulgação dos cursos par ao 
vestibular 2019 no Campus de Curitibanos. Promover a divulgação dos cursos de 
graduação e tecnólogos presenciais e a distância aproximando a universidade da 
comunidade externa, estimular o interesse dos visitantes pelos cursos ofertados; 
contribuir para profissionalização da região de inserção da instituição. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Aconteceram visitas orientadas aos laboratórios e núcleos do campus, 
bem como montou-se um espaço destinado aos estandes para exposição dos 
cursos de graduação e tecnólogos presenciais e EaD. O público pode conversar  
com acadêmicos, professores e coordenadores de curso, a fim de obter informações 
sobre o vestibular, vagas de intercâmbio e de bolsas de apoio financeiro, de ensino, 
pesquisa e extensão, entre outras. Durante todo evento aconteceram apresentações 
artísticas e culturais. RESULTADOS: A visita foi programada e antecipadamente 
confirmada pelas escolas, a fim de ter uma previsão do número de estudantes que 
participariam do evento. Quando chegaram ao campus, os visitantes foram guiados 
por estudantes voluntários da UnC e por funcionários, o que garantiu a boa 
orientação e segurança de todos. Durante os três turnos, organizou-se diferentes 
atividades culturais e de estudos, a fim de que os alunos pudessem conhecer o 
ambiente universitário, bem como, tirar suas dúvidas sobre os diferentes cursos 
ofertados. CONCLUSÕES: O evento foi organizado por uma Comissão constituída 
pela Direção e pelo corpo administrativo da Unidade, contando também com 
coordenadores de curso, docentes e alunos voluntários, bem como coordenadores 
de escolas e cursinhos pré-universitários locais. A proposta justificou-se pelo 
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entendimento de que, visitando a Unidade, os alunos concluintes do ensino médio 
poderão se apropriar do espaço do campus, e por meio disso serem informados 
significativamente a respeito dos cursos, dos auxílios, da atuação profissional, e das 
possíveis oportunidades no mercado de trabalho. Enfim, o evento consiste em tentar 
ampliar a eficiência do trabalho de professores e alunos que dedicam-se a divulgar 
os cursos da UnC. Entende-se que um evento assim possibilita que as informações 
estendidas aos alunos da rede pública e privada de ensino venham a surtir o 
resultado esperado, que não é outro senão o de provocar nos alunos concluintes do 
ensino médio a intenção de ingressar na Universidade como forma de obter uma 
formação diferenciada e crítica, que permite ampliar as chances de inserção no 
mercado de trabalho, e ao mesmo tempo contribuir para a transformação da 
sociedade brasileira. 

Palavras-chave: Pesquisa. Ensino. Interdisciplinaridade. Estágio. Parceria. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E O GÊNERO MASCULINO: A SAÚDE DO HOMEM 

ENTRA EM CENA 

 

Juliano Antonio Lançana201 
Aline Viancelli202 

Maria Luiza Milani203 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa refere-se ao cenário das questões do gênero masculino 
e políticas públicas de saúde no favorecimento do gênero masculino no município de 
Penha- SC, (17 Regional de Saúde) no qual a promoção à saúde enfocando o 
segmento masculino está sendo desenvolvida. Os serviços de saúde nem sempre 
estão habilitados para absorver a demanda representada pelos homens, pois sua 
organização não estimula o acesso e as campanhas de saúde pública não se voltam 
incisivamente para este segmento. Os condicionantes dessa resistência são 
presentes historicamente quando se destacam os valores socioculturais ligados ao 
gênero e com questões dos serviços de saúde. Esses aspectos remetem ao 
problema de pesquisa: de que forma as políticas públicas de saúde favorecem a 
adesão pelo gênero masculino aos serviços e recursos, visando sua inclusão à 
saúde? As ações de atenção integral à saúde dos indivíduos do sexo masculino, 
com idades entre 20 e 59 anos, o Ministério da Saúde, em 2008, apresentou como 
uma das prioridades do governo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem. Essa política é marco na discussão da saúde masculina, com ações 
programáticas estabelecidas de promover e inserção dos homens aos Serviços de 
Saúde. OBJETIVO: O estudo se propõe evidenciar o complexo tema no âmbito da 
população masculina e sua posição em relação às Políticas Públicas de Saúde, para 
a redução do coeficiente de mortes e sequelas desse segmento. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O desconhecimento da Política Nacional de Atenção Integral da Saúde 
do Homem, configura um quadro preocupante, mas já previsto, já que em outras 
políticas públicas, programas, estruturas e serviços investigados, o 
desconhecimento é reiterado. O desafio lançado para as UBS seria estudar o 
desenvolvimento de ações voltadas para os homens em uma perspectiva de gênero. 
Somente desta forma será possível aumentar a visibilidade das necessidades 
específicas da população masculina, compreendida em um contexto sociocultural, a 
partir de ações mais efetivas para o cuidado de saúde. CONCLUSÃO: O estudo 
também revelou uma situação problemática, pois as medidas adotadas pelo 
Ministério da Saúde, para a política da saúde do homem, parecem não ter 
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encontrado sua devida concretização no município analisado. De tal modo, faz-se 
indispensável que gestores e profissionais da saúde observem e problematizem a 
realidade deparada e descubram alternativas eficientes para operacionalização da 
política de saúde do homem. A preocupação do homem com a sua saúde é fruto de 
uma sociedade preconceituosa que enaltece a força e, para ele, a reeducação é 
uma solução para o problema. Este é um desafio para a gestão pública municipal. É 
preciso sustentar a saúde dos usuários, para persistir o desenvolvimento da 
população e, em decorrência disso, o desenvolvimento do município e região. 

Palavras–chave: Gênero masculino. Doenças do homem. Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem. Serviços de Saúde. 
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QUALIDADE DE VIDA EM TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DA UTI: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Brenda Gabriele Corrêa204 
Gabriel Felipe do Nascimento205 

Lucas Nathan de Oliveira206 
Sibely Schafaschek207 

Siomara Soares dos Santos208 
Pollyana W da M Pawlowytsch209 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Trabalho no ambiente hospitalar faz com que enfermeiro vivencie 
situações de estresse, por se tratar de um ambiente onde o sofrimento, a dor e a 
morte estão envolvidos diretamente com o trabalho que desempenham, juntamente 
com o acumulo e a preocupação das tarefas a serem realizadas, que acaba 
afetando sua saúde psicológica (FRANCO; BARROS; MARTINS, 2005) e 
consequentemente afetando diretamente sua qualidade de vida (QV). O termo QV 
de maneira geral compreende em como o sujeito se percebe no contexto social, 
econômico e cultural no qual está inserido em relação aos objetivos e expectativas 
futuras (FLECK et al., 1999). Na área da saúde a qualidade de vida no trabalho 
busca a integridade biopsicossocial do indivíduo e uma maior expectativa de vida, a 
psicologia aliada da filosofia tenta demonstrar a importância de considerar os 
aspectos internos do indivíduo no ambiente de trabalho (VASCONSELOS, 2001). 
OBJETIVOS: Verificar através de uma revisão de literatura a produção cientifica e 
seus achados sobre a Qualidade de Vida de trabalhadores de enfermagem. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo trata- se de uma revisão de literatura e 
passou por oito fases, a definição do tema, definição de base de dados, definição de 
descritores, busca individual de descritores, busca cruzada de descritores, definição 
dos critérios de inclusão, seleção dos artigos através de leitura e elaboração da 
revisão com 16 artigos selecionados. RESULTADOS: Dentro dos 16 artigos, 31% 
tratam de profissionais que atuam em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), que 
são ambientes que expõem os profissionais a variáveis que podem levar o indivíduo 
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a ter áreas da saúde prejudicadas. Ao estudar enfermeiras e técnicas de 
enfermagem atuantes na UTI, Monteiro et al. (2013), encontraram como fatores de 
adoecimento a falta de preparo e suporte, dificuldade de lidar com a morte, conflitos 
éticos e problemas relacionais com seus líderes. Com a exposição a esses agentes 
estressores e mecanismos de defesa não eficazes, o profissional adoece 
mentalmente e fisicamente, podendo desenvolver depressão e burnout, sendo que 
na área emocional surgem sentimentos como o de incapacidade, decepção, 
angustia e impotência (MONTEIRO et al., 2013). Em relação a atividades que 
auxiliam em uma maior qualidade de vida, Freire et al. (2014), demonstraram que 
dos profissionais que se trabalham em UTIS, aqueles que praticavam atividades 
físicas possuíam maior qualidade de vida, porém menor carga horária, sendo os 
técnicos de enfermagem os mais ativos. CONCLUSÕES: Os estudos e resultados 
mencionados demonstram que trabalhadores de enfermagem que atuam em UTI 
possuem um elevado risco de diminuição de QV, evidenciando a influência que o 
ambiente de trabalho possui no bem estar do trabalhador, sendo que uma menor 
carga horária que possibilite a prática de exercícios físicos é recomendada para a 
manutenção da QV. Como as questões de fragilidade humana, adoecimento e 
morte, envolvem principalmente respostas emocionais dos trabalhadores de 
enfermagem, sugerem-se maiores estudos em relação a esses fatores e suas 
consequências. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Enfermagem. UTIs. Estresse. Sobrecarga de 
Trabalho. 
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TREINAMENTO FUNCIONAL EM IDOSAS COM ALZHEIMER 

 

Mayara Karoline Mikley210 
Paty Aparecida Pereira211 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A prática regular de exercício físico com a população idosa tem sido 
muito procurada, uma vez que trazem benefícios à saúde global, tanto diante dos 
efeitos fisiológicos do envelhecimento, quanto de alguma patologia adquirida como é 
o caso do Alzheimer. A doença traz não somente consequências cognitivas, mais 
também motoras, as quais influenciam diretamente nas atividades de vida diárias dos 
idosos. Neste sentido, o treinamento funcional (TF) vem como um aliado minimizando 
as alterações musculo esqueléticas, e cognitivas, a partir da aplicação de exercícios 
integrados, no entanto, ainda temos poucas bases de estudo que trabalhem com o TF 
a cerca de uma patologia neurológica. OBJETIVO: Verificar a ação do treinamento 
funcional em idosas com Alzheimer. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa básica, 
aplicada e prospectiva com abordagem qualitativa realizada com 3 idosas 
sedentárias diagnosticadas com a doença de Alzheimer há 4 anos, as mesmas são 
dependentes de cuidados . Foi realizada a coleta de dados no período de pré-
intervenção fisioterapêutica através de uma entrevista estruturada contendo dados 
pessoais, história da moléstia atual, história da moléstia pregressa, bem como, 
colhido peso e estatura das participantes. Após, realizada a avaliação 
fisioterapêutica através do Teste – Senior Fitness Test, o qual também foi aplicado 
pós- intervenção, posteriormente, iniciou o protocolo com 9 exercícios  elaborados 
pela pesquisadora visando funcionalidade e independência das idosas. A intervenção 
contou com o acompanhamento ininterrupto do familiar responsável pela 
colaboradora, totalizando 10 sessões de 50 minutos cada, e duas avaliações pré e 
pós-intervenção, onde, conforme cronograma agendado previamente com as 
participantes e responsáveis, os 15 minutos iniciais e finais eram sempre destinados 
a aferir os sinais vitais. Para análise dos dados foi utilizado o programa SPSS 
Statistics 21, utilizando para análise de dados o Teste T Student - amostra em pares, 
onde, foi obtido desvio padrão e médias considerando o nível de signi ficância através 
do valor de p ≤ 0,05. RESULTADOS: Os resultados comparados pré e pós 
intervenção fisioterapêutica através do Teste – Senior Fitness Test foram benéficos, 
podendo observar melhora na força e resistência de membros inferiores  passando  
da média de 4,00 ± 1,00 (pré) para 8,33 ± 1,52 (pós) ou seja, houve uma diferença 
significativa com um p=0,00 progredindo de 4 repetições para 8 repetições, da 
mesma forma, observou-se melhora significativa com p=0,03 em se tratando da 
resistência aeróbica passando da média de 52,33 ± 11,59 (pré) para 54,00 ± 12,12 
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pós intervenção, passando a concluir o teste na distancia de 52m e 33cm para 54m. 
CONCLUSÃO: Com base na intervenção fisioterapêutica realizada, o estudo foi de 
grande importância concluindo que o TF é uma excelente alternativa de melhora e 
manutenção da saúde da população idosa, visto que, tem baixo custo e pode ser 
aplicado dentro do conforto domiciliar, gerando impacto positivo na força muscular e 
resistência em membros inferiores e na resistência aeróbica do idoso, bem como, 
mantendo a condição física de força e resistência de membros superiores, 
flexibilidade, velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico. 

Palavras-chave: Funcionalidade. Envelhecimento. Doença de Alzheimer. 
Atendimento Domiciliar. Fisioterapia. 
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A APLICAÇÃO DE PROJETOS DE LEITURA E ESCRITA E USO DE 

TECNOLOGIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Katia Cristina Schuhmann Zilio212 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O trabalho com projetos possibilita ao professor desenvolver a 
prática pedagógica fundamentada nos conceitos e estratégias sobre o aprender e o 
ensinar. O aluno, nessa perspectiva, é sujeito ativo de sua aprendizagem e 
acompanhar seu desenvolvimento como mediador do processo é papel do 
professor. Experienciar a prática da pedagogia de projetos no estágio 
supervisionado e, a partir disso, desenvolver práticas de leitura e escrita com uso de 
recursos tecnológicos foi o desafio colocado para o Estágio Supervisionado V do 
curso de Pedagogia PARFOR. Este estudo trata da análise da proposta e sua 
execução em duas escolas da rede pública de ensino. OBJETIVOS: Relacionar 
conhecimentos teóricos e metodológicos sobre o processo de ensino e de 
aprendizagem no 4º e 5º anos. Desenvolver a reflexão acerca do protagonismo no 
ensino dos anos iniciais relacionada à leitura e à escrita e ao uso de tecnologia. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica acerca do uso de projetos na 
educação básica. Diagnóstico das escolas com análise da organização escolar dos 
anos iniciais (4º ao 5º ano) e acompanhamento das atividades pedagógicas 
desenvolvidas na escola com aplicação de pesquisa entre os alunos para a escolha 
da temática do projeto a ser desenvolvido posteriormente. Elaboração e aplicação 
de projeto de trabalho. Regência de classe e reflexão da prática com socialização 
em curso de Magistério. RESULTADOS: Os resultados do desempenho dos 
acadêmicos durante o estágio com a aplicação de projetos foram surpreendentes, 
pois tanto os estagiários quanto os alunos matriculados na educação básica 
participaram ativamente das atividades propostas. A busca pelos temas de interesse 
dos alunos da educação básica mostrou-se muito eficaz, pois os alunos se sentiram 
protagonistas já que eles sugeriram a temática. Os acadêmicos viram nessa atitude 
uma forma de estabelecer parceria com os alunos e possibilitar momentos de prática 
do protagonismo, pois também eles fizeram tentativas para compreender o processo 
de mediação e articulação de conceitos relacionados às temáticas escolhidas pelos 
alunos. As atividades de leitura e escrita fluíram como práticas de desenvolvimento a 
partir de campo de experiência e a tecnologia se mostrou como aliada importante na 
construção de conceitos e habilidades relacionadas à temática (Terror e 
Dinossauros – escolhidas pelos alunos de cada uma das duas escolas onde o 
projeto se deu). CONCLUSÕES: O estágio supervisionado deve ser um campo de 
experiência para o acadêmico, já para a instituição parceira deve ser um momento 
de vivências diferenciadas que oportunizam o aprender e o refletir. E para o aluno 
matriculado na educação básica deve ser um exercício do dizer e de experiências 
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novas e de (re)criação do cotidiano. O exercício da ação-reflexão-ação deve 
considerar uma prática na qual aluno e professor experimentam e se desenvolvem a 
fim de alcançar os objetivos a que se propuseram, juntos. 

Palavras-chave: Pedagogia de Projetos. Estágio Supervisionado. Protagonismo. 
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A PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA COM RELAÇÃO A 

ESPIRITUALIDADE 

 

Nordson Arten 
João Angelo de Lima Bassani 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No decorrer dos tempos da humanidade surgiram as religiões com 
seus templos suas orações e rituais, fornecendo respostas aos assuntos que não se 
tinha resposta concreta trazendo conforto, junto com isso a espiritualidade foi 
incluída nas práticas destas organizações apontando um significado para as vidas 
das pessoas que seguiam as práticas. Espiritualidade é um assunto que vem tendo 
cada vez mais importância dentro do campo da saúde, há um aumento no interesse 
de médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outras áreas da saúde para perceber as 
mudanças que ocorrem no organismo e na mente das pessoas com relação à 
espiritualidade, cada vez mais os pesquisadores vem se dedicando ao assunto, por 
apresentar benefícios na qualidade de vida do ser humano, no entanto, o tema 
espiritualidade ainda é confundido com religiosidade, compreender espiritualidade é 
o primeiro passo para depois poder identificar seus benefícios. O termo 
espiritualidade é “a parte essencial da pessoa que controla a mente e o corpo”. A 
espiritualidade apresenta benefícios para a saúde e qualidade de vida das pessoas. 
Com isso busca-se responder a pergunta de pesquisa sobre qual a percepção dos 
acadêmicos de psicologia com relação à espiritualidade? OBJETIVO: Objetivando 
levantar junto aos acadêmicos de psicologia de uma Universidade do Planalto Norte 
Catarinense qual sua percepção de espiritualidade. Tendo como objetivos 
específicos perceber se os acadêmicos de psicologia conseguem separar 
espiritualidade de religiosidade; levantar o entendimento dos acadêmicos de 
psicologia referente à espiritualidade; verificar como os acadêmicos de psicologia 
trabalham a espiritualidade no seu âmbito pessoal. Trata-se de uma pesquisa de 
natureza básica, exploratória, explicativa. Quanto à metodologia esta se configura 
como mista. MATERIAIS E MÉTODOS: A coleta de dados será através de 
questionário composto por questões que tem relação com o problema de pesquisa e 
os objetivos da mesma. O universo da pesquisa foram os acadêmicos do curso de 
psicologia, da segunda e quarta fases, totalizando 27 acadêmicos. Para tanto foi 
elaborado um questionário do tipo Likert, com 39 questões a respeito de religiosidade 
e espiritualidade. A análise de dados qualitativos da pesquisa foi realizada com base 
na análise categorial temática de conteúdo, conforme o modelo proposto por Bardin. 
RESULTADOS: Os dados preliminares colhidos mostram que 78% (21) da amostra 
é do gênero feminino, e 22% (06) masculino, 28% (8) se denominam católicos, 14% 
(4) se denominam espiritas, 21% (6) sem religião, 24% (7) evangélicos, 10% (3) 
outras denominações e 3% (01) se denomina ateu. Levantou-se que 74% (20) não 
sabem o que é espiritualidade e 26% (7) sabem o que é espiritualidade. 
CONCLUSÃO: Ficou evidente que os acadêmicos de psicologia tem uma visão 
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errônea de espiritualidade confundindo com religiosidade. É na espiritualidade onde 
buscamos o sentido para uma vida plena, com significados, portanto devia haver mais 
interesse a respeito do assunto para que assim fosse discutido as suas contribuições. 
Os acadêmicos de psicologia deveriam ter uma visão mais ampla do assunto e ainda 
relacionar os aspectos abordados com a sua futura profissão, sabendo da 
importância que a espiritualidade proporciona para sua vida e para de seus futuros 
clientes/pacientes. 

Palavras-chave: Acadêmicos. Psicologia. Espiritualidade. 
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ACIDENTE TRANSFIXANTE TORÁCICO COM ARMA BESTA EM CÃO- RELATO 

DE CASO 

 

Hamilton Wendt213 
Simone Ballao Taques Wendt214 

Rafael Sachet215 

Djalmo Gervásio Rodrigues216 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O trauma torácico é uma afecção relativamente comum em 
pequenos animais sendo freqüentes os cães e gatos atendidos em serviço de 
emergência. Lesões torácicas mais sérias podem ser causadas por uma variedade 
de infortúnios como os acidentes de trânsito, brigas entre animais, quedas, armas de 
fogo, objetos penetrantes ou maus tratos por humanos. Uma das grandes 
dificuldades na restauração do tórax em cães deve-se a pouca disponibilidade de 
tecidos locais, pelas particularidades anatômicas da região e também pelo aspecto 
das lesões sempre extremamente agressivas decorrentes de esmagamento, 
dilaceração e perfuração. O prognóstico para os pacientes acometidos por uma 
ruptura traumática do diafragma é reservado, já que o índice de sobrevida após o 
diagnóstico varia entre 53% e 90%. OBJETIVO: relatar o caso de um animal que 
sofreu trauma tóraco-abdominal causado por arma tipo Besta (projétil com formato 
de flecha, com um arco tensionado com fios de aço e coronha semelhante à uma 
espingarda) nas regiões tóraco-abdominal, necessitando de abordagem cirúrgica 
emergencial. MATERIAL E MÉTODOS: Atendeu-se no Hospital Veterinário do 
Curso de Medicina Veterinária – UnC – Canoinhas/SC, um cão SRD, 3 anos, macho, 
com histórico de acidente com arma tipo Besta. Ao exame físico, o animal 
apresentava ferimento perfurante com laceração da musculatura intercostal entre o 
5º e 6º espaço intercostal dorsal lateral direito, e ventral lateral esquerdo. Como 
exame complementar, foi realizado radiografia de tórax verificando-se transfixação 
da parede torácica, do diafragma, do estômago e da parede abdominal ventral 
esquerda. O animal permaneceu na sala de emergência para estabilização 
hemodinâmica e em seguida foi encaminhado à cirurgia emergencial de reparação 
tóraco-abdominal. A hérnia diafragmática foi fechada com sutura em bolsa de 
tabaco. A pressão negativa foi restabelecida através de aspirador conectado à 
sonda por meio de torneira de três vias. Observado que o estômago também foi 
perfurado pelo projétil perfurante, o mesmo foi suturado. RESULTADOS: Em 
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decorrência da alteração presente nas rupturas diafragmáticas ser de natureza 
anatômica, o tratamento cirúrgico é o único indicado. Entretanto, foi fundamental que 
o paciente estivesse estável antes de ser submetido à intervenção cirúrgica. Logo 
após a cirurgia, o animal apresentou melhora no padrão respiratório e o exame 
radiográfico permitiu delinear a silhueta do diafragma totalmente reconstituída. Após 
72 horas o animal apresentou falência múltipla de órgãos e veio à óbito em 
decorrência de septicemia. CONCLUSÕES: O evento traumático muitas vezes não é 
testemunhado pelo tutor bem como a extensão da lesão pode não ser perceptível ao 
exame físico do paciente e por estes eventos a avaliação rápida e triagem de um 
cão ou gato após o trauma é essencial. A história e o exame físico irão ajudar no 
direcionamento de teste diagnóstico apropriado e evitar atrasos na estabilização, 
sendo que a maioria dos animais necessitará de cirurgia imediata. 

Palavras-chave: Hospital Veterinário. Cirurgia. Emergência. 
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ANALISE DO CONHECIMENTO SOBRE CÂNCER DE MAMA EM MULHERES DO 

PLANALTO NORTE CATARINENSE 

 

Camila Daiana de Barros217 
Gabriela Rosset Bail218 

Lia Karla Hack219 
Marilia Ruchinski220 

Naysa Mielly de Lima Schafhauser221 
Pâmela Schelbauer222 

Diovana Abreu Sartori223 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as 
mulheres no mundo e no Brasil. Cerca de 2 milhões de mulheres são acometidas 
pela doença por ano no Brasil e 1% desses casos ocorridos em homens. 
Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce 
progressivamente, especialmente após os 50 anos, com uma estimativa de 59.700 
novos casos para 2018. Tendo como principais sinais e sintomas nódulos na(s) 
mama(s) e/ou axila, dor mamária, edema, secreções e alterações da epiderme que 
recobre a mama, como abaulamentos ou retrações com aspecto semelhante à casa 
de laranja. O autoexame é uma das maneiras mais rápidas de identificar alterações 
mamarias, e em 70% dos casos o câncer de mama pode ser detectado através 
deste, que deve ser realizado todo mês. Através do conhecimento sobre o 
câncer de mama e o entendimento da importância da realização do autoexame, 
podemos prevenir ou diagnosticar a doença ainda em estágio inicial, tendo um 
tratamento mais eficaz e com maiores chances de cura. OBJETIVOS: Analisar o 
nível de conhecimento de mulheres do Planalto Norte Catarinense sobre o câncer de 
mama. MATERIAIS E MÉTODOS: A presente pesquisa possui cunho exploratório e 
transversal, com uma amostra de 67 mulheres, residentes e domiciliadas no Planalto 
Norte Catarinense. Foi realizada em um único encontro, sendo aplicado um 
questionário com 13 perguntas de resposta fechada, sendo estas divididas em três 
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categorias: conhecimento sobre o câncer de mama, realização do autoexame e 
orientações em campanhas na comunidade. RESULTADOS: Através desta 
pesquisa pode-se observar que 37,31% (d.p 2,69) das participantes possui ensino 
médio completo, e 28,38% (d.p. 2,69) possui ensino superior incompleto, com idade 
média de 26 anos de idade (d.p. 11,59).A qualificação através do questionário de 
conhecimento sobre câncer de mama foi caracterizado como boa, onde 86% (d.p. 
3,39) e (p. 0,13) dos indivíduos da pesquisa apresentam conhecimentos quanto ao 
câncer de mama. Para avaliação de autoexame de mama pode-se constatar que 
23% (d. p. 3,39 e p 0,13)) das participantes realizam o autoexame e os 77% 
restantes não realizam em nenhum período mensal. Quanto a orientação sobre 
câncer de mama através de campanhas em suas comunidades 54% (d.p. 1,68 e p. 
0,21) relataram receber orientações, porém não recebem orientações sobre a 
realização correta do autoexame. CONCLUSÕES: Neste estudo constatou-se que a 
maioria das mulheres do planalto norte catarinense apresentam conhecimento sobre 
o câncer de mama. Porém observa-se ainda a necessidade de mais campanhas de 
conscientização sobre, além decampanhas que orientem a realização correta do 
autoexame e informações sobre a sua importância para detectar alterações 
mamárias precocemente. 

Palavras-chave: Câncer de mama. Mulheres. Prevenção. 
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APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS – EJA 

 

Rosimari de Fatima Cubas Blaka224 
Leatrice Maria Grosskopf Hoffmann225 
Terezinha de Jesus Kelzeski Salai226 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As práticas pedagógicas denominadas de Metodologias Ativas 
atuam como processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e 
decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar respostas para os 
problemas que buscam soluções. O professor deixa de ser o transmissor do 
conhecimento, tornando-se mediador da aprendizagem significava do aluno. 
Estimula o discente a participar de estratégias, articulando os conteúdos que levam 
o sujeito a pensar e desenvolver suas potencialidades. O presente estudo mostra a 
importância de aplicações de metodologias ativas, tais como: Aprendizagens 
Baseada em Problemas – Problem Based Learning (PBL), Aprendizagens Baseada 
em Projetos – Project Based Learning e Aprendizagens Baseada em Pares - Peer 
Instruction no cotidiano da sala de aula – modalidade de ensino de Educação de 
Jovens e Adultos - EJA. OBJETIVOS: O objetivo geral é reconhecer a percepção do 
professor e do aluno da EJA com relação ao desenvolvimento das metodologias 
ativas para o ensino-aprendizagem. MATERIAIS E MÉTODOS: Para entender os 
conceitos sobre as diferentes metodologias ativas realizou-se pesquisa bibliográfica, 
exploratória, descritiva com resultados eficazes, relacionadas aos diferentes níveis e 
modalidades de ensino. A pesquisa prática e de campo foi realizada com 
professores e alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos do município de 
Canoinhas/SC. No contexto educacional desenvolveu-se duas práticas pedagógicas: 
pedagogia da investigação e do jogo. Foi aplicado questionários impressos, 
objetivando a coleta de dados quali-quantitativamente, referente às práticas 
pedagógicas realizadas em sala de aula, relacionando as metodologias ativas no 
processo de ensino-aprendizagem. RESULTADOS: Com o resultado da pesquisa 
confirmou-se a importância de relacionar metodologias ativas integradas ao currículo 
escolar dos 13 alunos entrevistados e a vivência prática do contexto social dos 
mesmos. Pela análise geral da pesquisa, tomando-se como base, questões 
norteadoras, questionando se acham importante inserir as metodologias ativas no 
processo de ensino-aprendizagem? Constata-se que 100% dos alunos entrevistados 
responderam positivamente, sendo que, 61,54% justificaram suas respostas, 
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salientando que: promove trabalhos em grupo; melhora o raciocínio lógico, 
habilidades, comunicação e incentiva a buscar novos conhecimentos. Os 
professores entrevistados concordam que as metodologias ativas promovem 
satisfação e melhoria no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando 
envolvimento com os colegas e estimulando a prática de aprender a aprender. 
CONCLUSÕES: O presente trabalho confirmou a importância da aplicação das 
metodologias ativas para a melhoria do ensino-aprendizagem dos alunos da EJA, 
tornando-os agentes responsáveis por seu próprio aprendizado. O professor torna- 
se orientador, buscando desenvolver no aluno a autonomia, reflexão e criticidade. O 
estudo sobre as metodologias ativas proporcionou o enriquecimento da formação 
acadêmica, resultando no trabalho de conclusão de curso, Licenciatura em 
Pedagogia/2018 na UnC – Campus Canoinhas. 

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Aprendizagem significativa. Educação de 
Jovens e Adultos – EJA. 
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ATO INFRACIONAL, VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE: A (IN)VISIBILIDADE DO 

ADOLESCENTE ENQUANTO SUJEITO DE DIREITOS NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA 

 

Mariana Franco de Godoy227 
Maria Luiza Milani228 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa refere-se ao ato infracional, violência e criminalidade: a 
(in)visibilidade do adolescente, sujeito de direitos na sociedade brasileira. 
OBJETIVO: O objetivo foi de estudar a relação prática ato infracional pelo 
adolescente como sujeito de direitos. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo com 
abordagem qualitativa e quantitativa; materialismo histórico dialético; revisão da 
literatura e análise de documentos. A pesquisa de campo ocorreu no CREAS, 
Programa Liberdade Cidadã-Fazenda Rio Grande-PR, local onde se desenvolvem 
medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes com prática de ato 
infracional. Amostra do estudo foi de 30 adolescentes, em cumprimento de medidas 
socioeducativas de Liberdade Assistida (L.A) e a e Prestação de Serviço à 
Comunidade (PSC), do ano de 2017. Os documentos analisados foram: Plano 
Individual de Atendimento (PIA), Prontuário SUAS e relatório social de cada 
adolescente. RESULTADOS: A pesquisa seguiu as categorias: adolescência; ato 
infracional; violência; criminalidade; (in)visibilidade; sujeito de direitos. O Programa 
Liberdade Cidadã, criado à luz da lei 8.069 da 13 de julho de 1990, (ECA), artigo 118 
seções V; considera a Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade  
(L.A. e .PSC), com o intuito de orientar, acompanhar auxiliar o adolescente em 
conflito com a lei em suas mais diversas situações. O atendimento em meio aberto 
ao adolescente que praticou ato infracional e sua família, ocorre por ações 
socioeducativas e apoio socioassistencial. Este adolescente é encaminhado pelo 
Ministério Publico com medidas a cumprir (LA ou PSC.) e para tanto devem 
participar de oficinas. Os adolescentes cumprindo medida PSC são acompanhados 
pela equipe do Programa e encaminhados para secretarias de: educação, saúde, 
esporte e lazer, secretaria de defesa social, patrimônio publico entre outros. 
(SMASH, 2014). Quanto as famílias desses adolescentes, de 30 delas apenas 4 
estavam inseridas em programas socioassistencias e possuíam cadastro único. 
Nenhum desses 30 adolescentes acessava programas direcionados a cultura, 
esporte ou lazer; 5 adolescentes estavam matriculados e mantinham a frequência 
escolar antes da medida, os demais precisaram de encaminhamentos para efetuar a 
matricula escolar. Na análise dos PIA foi possível observar que as vulnerabilidades 

                                                           
227

Assistente social, curso Serviço Faculdade Padre João Bagozzi. E-mail: 
marye_franco@hotmail.com   

228
Docente, Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, Universidade do Contestado – 

UnC Canoinhas. E-mail: marialuiza@unc.br   



 
 

157 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

dos adolescentes estavam relacionadas à estrutura familiar e condições 
econômicas. Parte dos adolescentes relataram dificuldades de relacionamento com 
padrastos, (maus tratos e violência física, abuso sexual), motivações para práticas 
de delitos. CONCLUSÃO: É possível concluir que o ato infracional emerge da 
ausência do Estado e da aplicabilidade de politicas sociais. Significa dizer que as 
políticas públicas sociais foram insuficientes para alcançar a população estudada. A 
reversão do pensamento e prática sobre esse adolescente que praticou ato 
infracional primeiro deve ocorrer sobre a denominação de criminoso e torna-lo 
sujeito de direitos, com a efetiva proteção integral. Não se pode reconhecer a 
adolescência plena e esta como sujeitos de direitos. Quando as questões que 
afetem seu pleno desenvolvimento como dignidade e justiça social só chegam à 
punição por ter se tornado um infrator. 

Palavras-chave: Criança e Adolescente. Ato Infracional. Invisibilidade. Sujeitos de 
Direitos. 
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AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 

 

Aline Barboza Becker229 
Bruna Karolyne Karachinski230 

Carolyne Socreppa Rodrigues231 
Kenilin Eduarda Bachal232 

Milaine Voigt233 
Vanessa Steidel234 

Jaqueline Sueli Horodeski235 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (1999) a paralisia 
cerebral (PC) ou encefalopatia crônica não progressiva da infância é decorrente de 
lesão estática, ocorrida no período pré, peri ou pós-natal, que afeta o sistema 
nervoso central em fase de maturação estrutural e funcional. Distúrbios sensoriais, 
perceptivos, cognitivos, de comunicação e comportamental podem acompanhar a 
dificuldade motora da criança. O sistema respiratório desses indivíduos sofre 
alterações devido os distúrbios do tônus, da postura e do movimento. A 
espasticidade gera encurtamento da musculatura inspiratória devido a postura fixa 
dos membros superiores; a musculatura abdominal tensa e enfraquecida não auxilia 
o trabalho expiratório satisfatoriamente. A fisioterapia respiratória visa facilitar a 
eliminação de secreções traqueobrônquicas e, diminuir a resistência das vias 
aéreas, reduzir o esforço respiratório, melhorar as trocas gasosas, aumentar a 
tolerância ao exercício e melhorar a qualidade de vida. OBJETIVO: Avaliar a 
capacidade respiratória em menores com paralisia cerebral, atendidas em uma 
Clínica Escola de Pediatria do Planalto Norte Catarinense. METODOLOGIA: Tratou- 
se de um estudo de natureza analítica, prospectivo quantitativo, exploratório e 
básico. Realizado em uma Clínica Escola de Pediatria do Planalto Norte 
Catarinense. Foram avaliados 6 menores com média de idade de 11 anos. Os 
critérios de inclusão para realização da pesquisa foram: menores com paralisia 
cerebral de ambos os sexos, com capacidade de compreender os comandos para 
realização dos testes. Inicialmente foi avaliado a saturação por meio do oxímetro de 
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dedo da marca G-TOUTECH e a frequência respiratória observando incursões 
durante um minuto. Para avaliação da capacidade inspiratória, foi utilizado Voldyne 
infantil do modelo Hudson RCI, o aparelho possui carga linear que permite a 
graduação do volume, é realizado clipe nasal e após expiração máxima realiza-se 
uma inspiração máxima no bucal do aparelho, esse procedimento é realizado três 
vezes, sendo adotado o maior valor. Para avaliar a expansibilidade torácica foi 
realizado cirtometria, o menor é orientado a inspirar e expirar lento e profundamente 
e com a fita métrica sobre o processo xifóide medindo a expansibilidade da caixa 
torácica dados foram analisados no programa Excel, versão 2010. RESULTADOS: 
Foram avaliadas 6 menores, 3 do sexo feminino e 3 do sexo masculino. A média de 
SpO2 obtida foi de 95% o que nos mostra resultados dentro do esperado. A média 
da frequência respiratória obtida foi de 17,3 irpm, a média da mobilidade da caixa 
torácica foi de 3,8cm ficando abaixo dos valores preditos. O valor médio obtido pela 
pesquisa do Voldyne foi de 1500ml, valor este que ficou abaixo dos valores preditos. 
Através dos dados obtidos constatou-se que a Frequência Respiratória e Saturação 
encontram-se dentro dos valores considerados normais pela literatura, entretanto a 
capacidade expiratória e a expansibilidade torácica encontram-se abaixo dos valores 
de referência. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se que a capacidade 
inspiratória máxima e a expansibilidade torácica dos indivíduos avaliados 
encontram-se abaixo dos valores de referência, o que pode demonstrar déficit no 
desempenho da musculatura respiratória. Tendo isso, destacamos a importância da 
fisioterapia respiratória para minimizar os riscos e prevenir as complicações 
pulmonares. 

Palavras-chave: Respiratória. Fisioterapia. Paralisia Cerebral. 
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CARACTERIZAÇÃO DO LODO COLETADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA DA SANEPAR DE RIO NEGRO-PR COM A INTENÇÃO DE RECOMENDA- 

LO PARA A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS DE SOLO-CIMENTO236 

 

Eduardo Francisco Pimentel237 
Cícero Venâncio Nunes Junior238 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Destinar o lodo proveniente dos tanques de decantação de Estação 
de Tratamento de Água (ETA) tem sido um problema recorrente para as empresas 
públicas e privadas de saneamento. Atualmente o principal destino deste material 
tem sido os aterros sanitários, o que acaba diminuindo consideravelmente a vida útil 
destes locais. Em alguns casos, estes materiais são dispostos de maneiras 
incorretas em rios ou próximos a corpos de água. Deste modo rios acabam sendo 
assoreados aos poucos por estes materiais. A favor da natureza, atualmente, 
pesquisas são realizadas com o intuito de se utilizar este material para confecção de 
materiais de construção civil, como por exemplo, na fabricação de tijolos ecológicos 
de solo-cimento. Porém antes desta destinação. É importante conhecer as 
propriedades por trás deste material. OBJETIVOS: Analisar os parâmetros físicos e 
químicos do lodo coletado na ETA da Companhia de Saneamento do Paraná 
(SANEPAR) de Rio Negro-PR com o objetivo de saber se existe algo que 
impossibilite a incorporação do lodo na fabricação de tijolos de solo cimento. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O primeiro passo, para realizar este trabalho, foi entrar 
em contato com a SANEPAR pedindo autorização para coleta do material e 
posteriores publicações dos resultados encontrados na pesquisa. Com o lodo já 
coletado, foi pego cinco amostras as quais foram pesadas e medidas enquanto a 
temperatura e o seu ph. Após isto as mesmas foram levadas a mufla a uma 
temperatura de 100°C. Este teste serviu para saber qual é a percentagem de 
umidade presente no material. Com o fim deste teste as amostras foram novamente 
pesadas e repetiu-se o processo de medição de temperatura e ph. Em sequência as 
amostras foram levadas ao forno a uma temperatura de 550°C. O teste serviu para 
saber qual a porcentagem de matéria orgânica presente no lodo. Mais uma vez o 
material foi pesado e sua temperatura e ph mensurado. RESULTADOS: A média do 
ph do material encontrada em seu estado natural foi de 6,76 a uma temperatura 
média de 21,08°C. Após a mufla a média de seu ph encontrado foi 6,84 a uma 
temperatura média de 21,5°C. A média dos pesos após a mufla apontaram que o 
material possui uma umidade de 93,46%. Depois do lodo passar pelo forno a média 
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do seu ph foi 6,51 a uma temperatura média de 21,14°C. A média dos pesos após o 
forno mostraram que o material possui 22,47% de matéria orgânica em sua 
composição. CONCLUSÕES: Os dados de ph revelaram que o lodo em sua forma 
natural tende a ser básico. E mesmo passando por processos de secagem e queima 
de matéria orgânica o ph se mantém constante. Com isso esse material pode ser 
incorporado a tijolos de solo-cimento sem prejuízo a ferragens futuras que esses 
possam vir a portar quando aplicados a edificações futuras. O ponto negativo que o 
material apresentou foi uma alta taxa de umidade. Sendo assim é necessário uma 
grande quantidade de material para a produção de tijolos. Já que ao secá-lo a perda 
de massa do mesmo é grande. 

Palavras-chave: Lodo de ETA. Meio Ambiente. SANEPAR. Rio Negro-PR. 
Parâmetros Físicos e Químicos. 
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DAS DORES DE FRIDA KAHLO AS DORES DAS MULHERES DA TERCEIRA 

IDADE239 

 

Ligia da Silva Martins240 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O espelho revela o tempo que passou, nele estiveram presentes 
inúmeros tipos de sentimentos, marcas deixadas no corpo e na alma. O tema aborda 
das dores de Frida Kahlo As Dores das Mulheres da Terceira Idade, mulheres estas 
frequentadoras do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI em 
Curitibanos SC. A escolha pela importante artista plástica mexicana Frida Khalo 
(1907 – 1954) foi pela proximidade de suas vivências com as de nossas 
participantes. Suas pinturas e vida revelam uma mulher forte que luta pela sua 
identidade, maternidade, amor, família, moda e dor. OBJETIVOS: Conhecer a 
cultura mexicana; Compreender a vida e as obras da artista plástica Frida Kahlo; 
Discutir sobre o empoderamento e o sofrimento da mulher em seu contexto histórico 
e na atualidade; Representar as obras de Frida Khalo através da releitura por meio 
de fotografias. MATERIAIS E MÉTODOS: O trabalho teve inicio com uma visão 
geral sobre a cultura mexicana, principalmente da capital, a Cidade do México, por 
meio de Power point com imagens e textos. Após isso, foram feitas leituras de 
imagens das obras e do Museu Frida Kahlo, também conhecido como a Casa Azul, 
leitura da biografia e de suas frases, além de assistirem ao filme Frida. A proposta 
seguinte foi um ensaio fotográfico com características que expressaram os trejeitos 
da artista para a finalidade de uma exposição dessas fotografias. RESULTADOS: A 
história e a riqueza da cultura mexicana revelaram os múltiplos olhares das alunas 
para a arqueologia, gastronomia, geografia e arte de um país da América Central. A 
leitura de imagem das obras da artista, permitiram discussões e indagações sobre o 
papel da mulher na sociedade do passado e da atualidade. Observou-se os 
elementos da linguagem visual nos seus autoretratos, bem como sua força, paixões 
e sofrimento. As imagens inspiraram as participantes da UNATI a refletirem sua 
história pessoal, adentrando-se na leitura profunda de seus conflitos e dores ao 
longo da vida. A partir das frases que marcaram a vivência da artista elaboraram 
suas próprias frases. Na etapa seguinte do trabalho foram realizadas as fotografias 
com características visualizadas nos autoretratos, como os traços sérios de seu 
rosto, sobrancelhas e flores no cabelo. Ficou evidente a satisfação, a elevação da 
autoestima ao se colocarem no lugar da artista. O caminho percorrido; as 
aprendizagens e a empatia, afirma a poética do seu resultado, a exposição. 
CONCLUSÕES: A vida pode ser comparada a uma obra de arte, pode ser cheia de 
alegrias e sofrimentos, encontros e desencontros, de cor, textura e forma. Diante 
dessa poética, ao longo do tempo, foram preenchendo sua tela. As composições 
criadas a partir das vivências das participantes do “Programa Universidade Aberta a 
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Terceira Idade – UNATI/UnC”. Foram conquistas, revelações e conhecimentos que 
proporcionaram um olhar para dentro do si. A troca de experiência com as 
envolvidas, colocar-se no lugar das outras (amiga e artista), elevou a autoestima das 
envolvidas e a admiração por uma mulher que valorizou seu povo. Ela que trouxe ao 
mundo cores vibrantes, adereços da moda mexicana, força e energia pela vida. 

Palavras-chave: Terceira Idade / UNATI. Frida Khalo. Feminismo. 
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EFEITO DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL 

EM MULHERES 

 

Maristela Dematté241 
Marcos Adelmo dos Reis242 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O nosso corpo reflete o estilo de vida que levamos, considerando 
que as mudanças na composição corporal não acontecem tão  rapidamente a ponto 
de ser imperceptível algumas medidas de prevenção podem ser tomadas impedindo 
que ocorra tamanho desiquilíbrio da massa corpórea que possa afetar a saúde e 
qualidade de vida das pessoas. Entre tantas modalidades de exercícios físicos, uma 
que vem se destacando cada vez mais é o treinamento resistido, uma das formas de 
treino mais antigas utilizada pelo homem, houve um período em que essa pratica foi 
proibida para mulheres, mas aos poucos estudos comprovaram sua eficácia para 
ambos os sexos, desmistificando conceitos errôneos que reprimiu as mulheres da 
prática por muito tempo. OBJETIVOS: Identificar o efeito do treinamento resistido 
sobre a composição corporal em mulheres MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo 
transversal contou com a participação de 20 indivíduos do gênero feminino com 
idade entre 20 e 40 anos, regularmente matriculadas em academias de ginástica na 
cidade de Rio do Sul. As participantes foram escolhidas aleatoriamente, tendo como 
critérios de inclusão todas que tinham experiência com treinamento resistido de 
força por pelo menos 6 meses. Foram mensurados a massa corporal e a estatura 
das participantes, além das dobras cutâneas seguindo o protocolo de Jackson e 
Pollock (1984). Não foi utilizado nenhum tipo de exercício físico sistematizado, as 
participantes apenas continuaram realizando seu treino de rotina periodizado pelo 
próprio instrutor da academia onde praticavam. O grupo foi submetido a duas 
avaliações antropométricas, com um intervalo de 8 semanas entre as mesmas. Vale 
ressaltar que em momento algum houve interferência na ingesta calórica dos 
indivíduos da amostra. RESULTADOS: Os resultados obtidos ao final da pesquisa 
apontam que houveram discretas modificações na composição corporal das 
mulheres avaliadas, no entanto insuficientes para serem significativas. De uma 
forma geral, ao final do estudo observou-se uma redução de 1,14% da gordura 
corporal e um aumento de 1,14% da massa magra do grupo analisado. 
CONCLUSÕES: Os dados não apontaram diferenças estatísticas significativas na 
composição corporal das avaliadas, resultados que se assemelham a alguns 
estudos feitos acerca do tema em questão. Levando em consideração que essas 
alterações dependem também de outros fatores principalmente ingesta e déficit 
calórico para diminuição da gordura corporal relativa e aumento da massa livre de 
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gordura os resultados da pesquisa conforme o tempo de aplicabilidade foi positivo, já 
que não houve interferência alguma na rotina de treinamento das participantes. 
Outro fator relevante é que as participantes já eram adeptas ao treinamento, como o 
organismo gera uma resposta adaptativa ao estímulo que se aplica é necessário 
gerar novos estímulos para se ter novas respostas o que também não foi exigido do 
grupo de amostra. Conclui-se que mulheres submetidas a 8 semanas de 
treinamento resistido sem sistematização dos exercícios e interferência nos hábitos 
alimentares obtiveram discretas alterações na composição corporal. O mais 
importante achado desta pesquisa é que o treinamento resistido pode ser um 
método eficaz para alterações positivas na composição corporal em mulheres, no 
entanto merece uma atenção especial na periodização do treino de acordo com os 
objetivos e necessidades especificas de cada indivíduo. 

Palavras-chave: Treinamento. Composição corporal. Mulheres. 
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ENTRE O PERGUNTAR E O RESPONDER: ANÁLISES DE FRAGMENTOS DE 

REALIDADE A PARTIR DA POESIA 

 

Katia Cristina Schuhmann Zilio243 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este estudo parte da análise da aplicação do Projeto de Extensão 
“Que palavra você me dá?”, realizado na disciplina de Português dos cursos de Direito 
e Ciências Contábeis. A poesia pode ser considerada a manifestação humana que 
transcende o ler e o interpretar, embora se caracterize como texto literário, é hoje 
motivo de estudo de várias áreas do conhecimento. A poesia e sua relação com o 
cotidiano é cada vez mais uma realidade em grandes centros urbanos, onde se pode 
vivenciar o belo e refletir sobre o discurso que emana do texto e do gesto poético. 
OBJETIVOS: Compreender a poesia como manifestação humana. Promover a 
integração entre universidade e comunidade. Estimular a arte poética na comunidade 
e entre os acadêmicos. MATERIAIS E MÉTODOS: O trabalho se deu, primeiramente, 
no âmbito bibliográfico a partir de pesquisas sobre o que é poético na modernidade 
e as formas de manifestação de arte na contemporaneidade, análises de textos 
poéticos, instalações de arte, como manifestações de linguagem. O segundo 
momento foi caracterizado como aplicação com abordagem em ambientes públicos, 
coletando palavras utilizando-as numa instalação poética. E, por fim, a reflexão do 
projeto de extensão e sua aplicação na comunidade e seus efeitos nos acadêmicos 
RESULTADOS: As ações de intervenção urbana usando linguagem na universidade 
promovem o sujeito acadêmico a situações inusitadas e diferenciadas. O perguntar 
para outros e a transformação do dizer do outro em arte resulta em transformação de 
si, pois os acadêmicos matriculados nas primeiras fases dos cursos reconhecem que 
apresentam pouca experiência para abordagem de pessoas que não conhecem. A 
articulação da linguagem oral para explicar o projeto e solicitar a palavra além de 
desenvolver a linguagem oral e o raciocínio possibilita a integração do acadêmico à 
comunidade. Após a aplicação do Projeto de Extensão “Que palavra você me dá?”, 
os acadêmicos refletem sobre como a linguagem exterioriza o que se pensa e como 
eles precisam articular-se à comunidade para compreendê-la. CONCLUSÕES: As 
vivências poéticas são experiências que aguçam a sensibilidade e promovem a 
compreensão de si e do outro possibilitando ao sujeito o devir da alma. Por isso é 
importante a promoção da arte poética entre os acadêmicos e à comunidade a fim de 
popularizar uma arte muitas vezes renegada pelo povo possibilitando a participação 
no/do, fazer poesia. A poesia, nesse sentido não é apenas o que se quer dizer, mas 
é também o espelho dos desejos dos dizeres do outro. 

Palavras-chave: Poesia. Palavra. Instalação. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES DO CEM ANTÔNIO PORTO BURDA 

EM FRAIBURGO – SC 

 

Marcos Adelmo dos Reis244 
Vanessa Bileski245 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade infantil também tem se tornado uma epidemia a nível 
mundial, no entanto, nas crianças, a gordura corporal muda ao longo do 
crescimento, meninos e meninas diferem quanto à quantidade de gordura 
considerada normal (PIRES NETO, 1997). Bouchard (2003) afirma que uma criança 
obesa tem muito mais chances de permanecer obesa em sua vida adulta, só que 
quando adulta corre muito mais riscos de desenvolver doenças cardiovasculares, 
hipertensão arterial, dislipidemia, arterosclerose, diabetes tipo 2, disfunção hepática 
entre outras. OBJETIVOS: identificar o estado nutricional de estudantes do CEM 
Antônio Porto Burda em Fraiburgo – SC. MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra do 
estudo foi constituída por 292 crianças de 6 a 11 anos de idade, de ambos os 
sexos, matriculados na escola. Foram avaliadas as variáveis estatura e massa 
corporal, utilizando-se do procedimento descrito por Alvarez e Pavan (2007). Para 
classificação do estado nutricional foi utilizada a tabela classificatória descrita por 
Conde e Monteiro (2006). RESULTADOS: Dentre o total de 292 alunos avaliados, 
observou-se que 49,3% da amostra corresponde ao sexo feminino e 50,7% ao sexo 
masculino. Em relação ao estado nutricional dos estudantes, verifica-se que 0,7% da 
amostra selecionada apresenta baixo nível de massa corporal em relação à sua 
idade, sendo que as meninas apresentam um índice de desnutrição de 1,4%, sendo 
que, entre os meninos, não foram identificados casos de baixa massa corporal. Em 
contrapartida, o excesso de peso alcança 30,8%, sendo a proporção de meninos 
com excesso de massa corporal menor (28,4%) em relação às meninas (33,4%). O 
número de crianças que se encontram em uma faixa adequada de massa corporal e 
estatura alcança 68,5% da amostragem, com os meninos apresentando vantagem 
proporcional (71,6%) em relação às meninas (65,3%). CONCLUSÕES: O déficit de 
estatura é conhecido como a forma mais frequente de desnutrição (MONTE, 2000). 
Neste estudo, a prevalência de baixa estatura para idade não se mostrou alta 
(1,9%), corroborando com outras investigações que também evidenciaram número 
menor de casos de escolares com déficit de crescimento (LAURENTINO et al., 2005; 
VIEIRA et al., 2008). A obesidade pode ser desencadeada por fatores ambientais, 
biológicos, hereditários e psicológicos, mas são os hábitos os principais causadores. 
De acordo com a Radominski (2000), os índices de sedentarismo e a alimentação 
inadequada no ambiente familiar são os principais colaboradores para o crescimento 
jovens obesos. As crianças estão passando muito tempo em frente ao computador e 
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celular e fazendo pouca atividade física. É preciso uma mudança de hábitos na 
alimentação de toda a família para que a criança seja motivada a se alimentar 
melhor. A alimentação isoladamente não é fator determinante para o expressivo 
aumento dos índices de excesso de peso/obesidade. Entre as inúmeras variáveis 
que contribuem com o desenvolvimento desse quadro clínico, destaca-se a falta de 
atividade física regular (RONQUE et al., 2005). Costa (2008) observou forte 
associação entre quantidade de sessões semanais de atividade física ou Educação 
Física sistematizada e o IMC, percebendo a existência de uma relação inversa entre 
as variáveis. 

Palavras-chave: Estado Nutricional. Obesidade infantil. Saúde Infantil. 
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IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Yara Maria Sebem Ferreira246 
Marcos Adelmo dos Reis247 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os CEIs, portanto, são lugares de descobertas, onde as crianças 
ampliam suas experiências individuais, sociais, culturais, educativas, pois estão 
inseridas num lugar diferente do seu âmbito familiar. Para garantir a melhor 
qualidade dessas vivências, o ambiente escolar precisa oferecer integração do 
tempo e espaço com seu desenvolvimento, contexto social e sua subjetividade. 
Considerando isso, percebe-se o papel fundamental que tem a Educação Física 
nessa fase da formação do indivíduo, pois a mesma proporciona uma gama de 
experiências vivenciadas a partir das situações de criação, invenção e descoberta 
de novos movimentos e a reprodução e reelaboração de conceitos sobre 
movimento, entendendo assim, que ele representa uma forma de comunicar-se com 
o mundo. OBJETIVOS: Identificar a importância da Educação Física no processo de 
aprendizagem na Educação Infantil. MATERIAIS E MÉTODOS: A presente pesquisa 
foi caracterizada como sendo de cunho bibliográfico, onde conceitos pertinentes à 
Educação Física, crescimento e desenvolvimento motor e métodos de ensino-
aprendizagem foram agrupados e interligados procurando enfatizar a importância e 
a influência das aulas de Educação Física no processo de aprendizagem das 
crianças na Educação Infantil. CONCLUSÕES: Por lei, a criança tem o direito de 
frequentar um estabelecimento que tenha por finalidade seu desenvolvimento 
integral, englobando aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Qual 
disciplina trabalha melhor esse desenvolvimento integral que a Educação Física? 
Em aulas planejadas, lúdicas, em que a maturação das crianças é respeitada, elas 
estarão reforçando seus laços sociais, relacionando-se com outras crianças, 
desenvolvendo sua intelectualidade, pois é impossível elaborar movimentos mais 
complexos sem antes pensar em como fazê-los. Neste processo, estarão também 
aprimorando seu lado psicológico com brincadeiras que despertam sua criatividade 
e as permitem refinar seus movimentos, o que contribui para a evolução de seu 
aspecto físico. Pode-se afirmar, baseando-se nas colocações dos autores, que esse 
desenvolvimento integral proporcionado pela Educação Física incide diretamente no 
aprendizado das crianças, visto que cada uma das capacidades física e psicomotora 
que podem ser aprimoradas nas aulas correlaciona-se com o processo de 
aprendizagem com o qual o aluno irá se deparar ao longo de sua vida, mesmo que 
indiretamente. Os dados aqui apresentados podem contribuir para pesquisas, que 
porventura sejam mais aprofundadas na mesma área, a fim de esclarecer o quanto 
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as práticas psicomotoras influenciam na aprendizagem, capacidade de raciocinar, 
interpretar, analisar, enfim, todas as competências essenciais que a criança precisa 
ter em sua vida escolar. 

Palavras-chave: Educação Física. Educação Infantil. Psicomotricidade. 
Desenvolvimento integral. Aprendizagem. 
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MENSURAÇÃO DA PRESSÃO DO CUFF EM PACIENTES COM PRÓTESE 

TRAQUEAL EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Amanda Berger248 
Bárbara Schumacher Katchan249 

Diemerson Carvalho dos Santos250 
Elis Regina Lechinoski Polato251 

Rafaela Simões de Oliveira Ferreira252 
Paty Pereira253 

Renata Campos254 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A oferta de oxigênio por meio da pressão positiva ofertada pela 
ventilação mecânica (VM) é um meio muito utilizado para manter a ventilação 
pulmonar em pacientes com comprometimento da função respiratória, muito comum 
no ambiente da UTI. A VM é um suporte ventilatório ofertado através de prótese 
artificial, sendo as principais o tubo endotraqueal e a cânula de traqueostomia. Elas 
possuem em sua parte distal e face externa, área de contato com a parede da 
traqueia, um balonete denominado de cuff. Cuja função, quando insuflado, é vedar a 
via aérea evitando o escape de ar, assim mantendo uma ventilação adequada, 
diminuindo a incidência de broncoaspiração. Entretanto também é necessário 
manter o monitoramento rotineiro do grau de pressão do cuff transmitida para a 
parede da traqueia, para assim evitar lesões como isquemia dos vasos e demais 
importantes alterações precoces da mucosa traqueal, caracterizadas por edema 
celular, perda de cílios e descamação do epitélio quando hiperinsuflado o cuff, visto 
que por exemplo a incidência de estenoses laríngea e traqueal após intubação varia 
entre 1,5% até 19%. A pressão de perfusão sanguínea situa-se entre 20 a 
30cmH2O, sendo estes valores considerados seguros para a prevenção de lesões. 
OBJETIVO: Comparar a pressão de cuff em pacientes com TOT e TQT em uma 
Unidade de Terapia Intensiva. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa básica 
de caráter descritiva, exploratória, transversal e quantitativa. A amostra foi composta 
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por 13 indivíduos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foram 
coletados os dados: idade, sexo, diagnóstico clínico, tempo de internação, tempo de 
TOT/TQT, tamanho do tubo, rima labial nos casos de TOT e pressão de cuff pré e 
pós assistência fisioterapêutica através de cufômetro da marca Portex. Os critérios 
de inclusão consistiram em estar internado na UTI e estar fazendo uso de TOT ou 
TQT. Os itens de exclusão da amostra consistiram em pacientes com TQT metálica. 
A análise dos dados foi obtida através de média e desvio padrão, teste T de Student 
para comparação entre as médias e a correlação de Pearson para as variáveis 
quantitativas. RESULTADOS: Observou-se que a amostra possui idade média de 
55,46 ± 21,53 anos com predominância do sexo masculino, sendo estes 72,96% da 
amostra. O tempo de internação foi considerado baixo (10,66 ± 5,98 dias) e 61,53% 
da amostra foi admitida na UTI por diagnóstico neurológico. Não houve diferença 
entre as pressões de cuff na pré-avaliação (TOT 27 ± 26,31 cmH2O e TQT 27 ± 
19,93 cmH2O) quando comparado aos valores da pós assistência (TOT 26,18± 
12,45 cmH2O e TQT 28,79±15,58 cmH2O). A incidência de pacientes que foram 
submetidos a TQT foi de 53,84% do total dos pacientes intubados, podendo estar 
relacionado com a grande comorbidade de pacientes neurológicos. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O referente estudo apontou que as pressões de cuff 
mensuradas estavam dentro dos valores considerados profiláticos para as 
ulcerações de traqueia, tanto em TOT quanto TQT. Observou-se também que entre 
a amostra houve maior incidência dos pacientes que foram submetidos ao 
procedimento de traqueostomia, devido ao grau de gravidade de seu diagnóstico. 

Palavras-chave: Ventilação mecânica. Traqueostomia. Intubação. Unidade de 
terapia intensiva. 
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O LUDICO E OS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM – CONTRIBUIÇÕES A UMA 

PRATICA255 

 

Gabriel Felipe do Nascimento256 
João Angelo de Lima Bassani257 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho visa levantar a importância do lúdico como recurso 
pedagógico e psicológico, sendo ele um grande aliado dos professores em sala de 
aula, ajudando os alunos na absorção dos conteúdos de forma eficiente, atingindo 
também os alunos que apresentam algumas dificuldades em relação aos conteúdos 
propostos. O brincar é algo que faz parte do desenvolvimento da criança e se faz 
presente também na vida adulta, que possuí vários papeis na vida do individuo, 
onde atua estimulando e desenvolvendo a comunicação, socialização, coordenação 
motora e a mente, além de se tratar de uma atividade prazerosa para quem a  
executa. A escola é um local que proporciona a oportunidade da criança absorver 
conhecimentos que farão parte da sua constituição social e politica, a preparando 
para viver em sociedade, mas a realidade que vem aumentando é que esse 
ambiente está cada vez mais desinteressante para as crianças, devido a conteúdos 
e aulas monótonas. Na escola o brincar é visto como uma perda de tempo, onde até 
mesmo os momentos em que a criança deveria estar livre para brincar, enfrenta um 
conjunto de regras. São poucas as escolas onde a brincadeira é valorizada como 
ferramenta de estimulação de aprendizagens motoras e cognitivas. Tendo como 
problema de pesquisa levantar se as atividades lúdicas colaboram para a diminuição 
dos problemas de aprendizagem? OBJETIVO: Objetivando levantar a contribuição 
das atividades lúdicas para a melhoria do desempenho escolar de alunos com 
dificuldades de aprendizagem; criar uma atmosfera de interação social e afetiva 
através de brincadeiras dirigidas; perceber após da aplicação das dinâmicas a 
percepção dos alunos acerca da atividade realizada. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Trata-se de uma pesquisa aplicada, exploratória, explicativa. Quanto à metodologia 
utilizada trata-se de abordagem qualitativa. Foi realizada com seis (06) alunos que 
frequentam as aulas de reforço de uma escola publica, e classificados com 
problemas de aprendizagem de acordo com a professora regente. Essa pesquisa 
constitui-se como probabilística aleatória simples. Foi utilizada para a aplicação das 
dinâmicas a Técnica do Incidente Critico (TIC). Para tanto foram aplicadas seis (06) 
atividades lúdicas, escolhidas para trabalhar as dificuldades de aprendizagem 
desses alunos, fazendo com que os alunos percebam suas dificuldades, buscando 
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superá-las. A análise de dados qualitativos da pesquisa foi realizada com base na 
análise categorial temática de conteúdo, conforme o modelo proposto por Bardin. As 
atividades propostas: um bingo diferente, cujo objetivo era trabalhar as questões 
matemáticas, jogo da velha humano, para desenvolver a motricidade e a inteligência 
espacial, encontre o par, trabalhar as relações interpessoais e trabalho em equipe, 
adivinhação, trabalhar a atenção e percepção para acertar os objetos, qual é a carta, 
desenvolver o raciocínio, operações mentais aritméticas, batata quente, desenvolver 
a agilidade de pensamento, memória, raciocínio logico. Conclui-se que o lúdico 
trouxe contribuições para os alunos ao demostrarem boa participação e aceitação, 
desenvolvimento de habilidades, assertividade, rapidez de pensamento, 
desenvolvimento motor, trabalho em equipe e percepção tátil, atenção concentrada, 
raciocínio matemático, facilidade nas operações mentais, raciocínio logico, memória. 
A sala de reforço foi dissolvida por determinação da secretaria municipal de 
educação. 

Palavras-chave: Lúdico. Problemas de aprendizagem. Alunos. 
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PROBLEMAS ADVINDOS DE UMA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

Sandra Adriana Barbosa de Carvalho258 
Ana Maria Cisotto Weihermann259 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como adolescência 
o período entre 10 e 19 anos, cuja característica principal é a ocorrência de 
mudanças fisiológicas e comportamentais (OMS, 2013). Durante esse período de 
transformações o apoio dado às adolescentes é muito importante, para que essas 
tolerem as mudanças a que estão sujeitas e não se sintam vulneráveis às mudanças 
biopsicossociais. Para tanto, a família deve estar bem estruturada, a fim de não 
facilitar a ocorrência, comum entre as adolescentes, de violência, uso de drogas e 
gravidez precoce (CAMARGO; FERRARI, 2009). OBJETIVO: Conhecer as 
dificuldades encontradas por adolescentes grávidas. Esta pesquisa se justifica, pois 
mesmo com ações pontuais junto aos adolescentes, em especial nas escolas, ainda 
ocorre a gravidez e junto com ela riscos para a mãe e seu filho; o abandono da 
escola; a dificuldade  de encontrar um emprego ou de o manter, caso tenha, levando 
a dificuldade de acesso a uma melhor qualidade de vida. MATERIAIS E METÓDOS: 
Trata-se de uma pesquisa do tipo quantitativo, cujos dados foram coletados pela 
pesquisadora com 05 gestantes, por meio de um questionário composto por 
perguntas abertas e fechadas, após aprovação pelo comitê de ética, parecer 
2.778.059 e pelo aceite por escrito da adolescente ou seu responsável. Foram 
respeitados os aspectos éticos em relação às determinações da Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: Esta pesquisa revela que a faixa 
etária de 16 anos é a que predomina com o maior índice de adolescentes grávidas 
(40%). Três adolescentes não concluíram o ensino fundamental, e 2 estão cursando 
o ensino médio. Ainda, 4 adolescentes vivem com o companheiro e 1 com a mãe e o 
padrasto. Das 5 adolescentes entrevistadas, somente 1 planejou a gravidez. Todas 
tinham conhecimento de algum contraceptivo: pílula, a camisinha masculina e o 
anticoncepcional injetável; 3 conheciam a camisinha feminina. Quando questionadas 
se há riscos para a adolescênte grávida, duas delas responderam que sim, não 
conhecendo quais são. Uma adolescente referiu que a mãe não gostou de sua 
gravidez e quatro adolescentes responderam que são apoiadas pelos familiares. 
Todas fazem consulta de pré-natal, o número variando de 2 a 12 consultas e três 
delas referiram que até o momento, o maior número de consultas foi com a 
enfermeira da ESF. Todas querem amamentar o bebê e sabem que devem ter 
condutas adequadas para que isso ocorra. Três adolescentes referiram que não 
estão encontrando dificuldades e duas que engordaram. Das mudanças ocorridas, 
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referem ficarem mais sensíveis, com mais sono, aumento do apetite. E que a 
gravidez não as impede de fazer o que elas querem. CONCLUSÃO: A partir dos 
dados coletados, podemos concluir que se torna necessária uma profunda reflexão 
sobre a organização familiar, dos serviços de saúde e educacional, buscando que as 
adolescentes conheçam todos os riscos da gravidez na adolescência. Importante 
também que conheçam a importância de viver bem todas as etapas da vida. 

Palavras-chave: Adolescência. Gravidez. Saúde. 
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PROGRAMA JOVEM APRENDIZ E A EDUCAÇÃO 

 

Lucia Juraszek260 
Argos Gumbowsky261 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O mercado de trabalho, progressivamente, apresenta-se mais 
restrito dificultando a inserção do jovem nas atividades laborais. Propõe-se abordar 
a aplicabilidade do programa menor aprendiz; disseminar o conhecimento sobre a 
ferramenta (lei da aprendizagem) e estimular a reflexão sobre a importância da 
interação social para transformação das relações de trabalho, promovendo a 
construção do jovem em sua carreira profissional. OBJETIVOS: Discorrer sobre a 
profissionalização do jovem e relevância das instituições não estatais na 
aplicabilidade das políticas públicas de emprego. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Pesquisa bibliográfica e documental. RESULTADOS: A qualificação para o trabalho 
passa, necessariamente, por educação. Ao introduzir a juventude no mercado de 
trabalho deve-se ter em mente que nenhuma criança ou adolescente vai à escola 
com o intuito de adquirir apenas conhecimentos técnicos e científicos (ALVES, 2011). 
A Constituição Federal de 1988 e outras Leis como da Aprendizagem e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente asseguram proteção ao menor aprendiz. Deduz-se que 
o legislador lhes assegurou direitos e garantias, sabendo que a aprendizagem vai 
lhes possibilitar um novo porvir. Costa (2012) esclarece que os direitos fundamentais 
dos adolescentes brasileiros não encontram limites objetivos no sistema normativo 
vigente e que a realidade da adolescência brasileira tem muito que avançar. As 
políticas públicas fornecem os instrumentos para promover as transformações, 
perfectibilizando as intenções e enfrentando o problema social que se destina. Sobre 
a aprendizagem, cabe discorrer sobre os desafios que se apresentam para com as 
políticas públicas de emprego e a importância das instituições não estatais na efetiva 
aplicação dessas políticas. A primeira frente se compõe das instituições que 
integram o Sistema S: Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial, Serviço 
Nacional da Aprendizagem Comercial, Serviço Nacional da Aprendizagem Rural, 
Serviço Nacional da Aprendizagem do Transporte e, outra de apoio ao 
empreendedorismo SEBRAE, cuja gestão se dá de forma privada, embora o 
financiamento advenha majoritariamente de contribuições paraestatais (CARDOSO 
JUNIOR, 2006). A segunda das empresas privadas de intermediação de mão de 
obra, apesar de ser atribuição do Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar a 
prestação desses serviços pelo setor privado. E a terceira frente de participação não 
estatal, como maiores executoras das ações de emprego, segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, que incorpora entidades da sociedade civil, 
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entidades sindicais e as Organizações Não Governamentais, superando o Sistema 
S, as escolas técnicas e as entidades educacionais especializadas (CARDOSO 
JUNIOR, 2006). Portanto, as frentes de participação não estatal possuem alta 
relevância na atuação, quando se aborda políticas públicas e a aprendizagem do 
jovem. CONCLUSÕES: Constatou-se a existência de políticas públicas e instituições 
não estatais preocupadas com a educação e formação profissional do jovem. 
Necessário maior divulgação, posto que a Lei da Aprendizagem n. 10.097/2000 
obriga as empresas de médio e grande porte contratar o menor aprendiz, entre 5 a 
15% a serem calculadas sobre o número total de empregados. De suma importância 
conscientizar a sociedade que a educação, a escolarização e o conhecimento são 
elementos essenciais e primordiais para aprimorar o intelecto, formar cidadãos 
críticos e garantir a democratização. 

Palavras-chave: Educação. Menor aprendiz. Profissionalização. 
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TECNOLOGIA RFID E SISTEMA WEB PARA AUTOMAÇÃO NO CONTROLE DE 

ACESSO DE PESSOAS A EVENTOS 

 

Willian França262 
Herculano De Biasi263 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente artigo aborda o desenvolvimento de um sistema 
automatizado para registrar e armazenar a entrada e saída dos acadêmicos em salas 
e auditórios de uma universidade, e posterior emissão de certificados de horas 
complementares. A solução proposta usa a tecnologia RFID, identificação por rádio 
frequência, considerada uma evolução tecnológica na comunicação sem fio. Sua 
função é transmitir e receber dados de um dispositivo remoto, na maioria das vezes 
de forma mais rápida que os métodos convencionais. Adicionalmente, o sistema é 
formado por tags utilizadas para identificação, antena e módulo leitor RFID. Um 
sistema web cliente/servidor foi desenvolvido para cadastrar os acadêmicos, 
professores e os eventos a serem realizados. Os registros de entrada e saída nos 
eventos também são armazenados podendo ser visualizados  posteriormente. O 
sistema conta com uma página web na qual o administrador tem acesso para obter 
todas as informações necessárias para emissão das horas complementares de cada 
acadêmico. OBJETIVOS: Desenvolver um sistema de controle de acesso de pessoas 
no auditório de uma universidade, utilizando a tecnologia RFID, banco de dados e 
servidor web para emissão de certificados de horas complementares. Objetivos 
específicos: Especificar os equipamentos necessários para implementação do 
sistema de controle de acesso; programar o firmware com a linguagem C; criar com a 
linguagem SQL um banco de dados para cadastrar os acadêmicos, professores e os 
eventos a serem prestigiados e armazenar as informações obtidas, mantendo o banco 
em constante atualização; desenvolver com a linguagem PHP uma aplicação web para 
gerenciar os registros de informações e imprimir os certificados. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Para o desenvolvimento do sistema de hardware foram utilizados 
componentes eletrônicos como módulo leitor RFID, cartão tag, plataforma Arduino, 
display LCD, protoboard, ethernet shield, teclado matricial membrana e atuadores. A 
metodologia aplicada neste trabalho é baseada em 5 etapas sendo: Estudo e 
pesquisa; especificações; aquisição e teste dos equipamentos; montagem do 
dispositivo e desenvolvimento de software de controle. Após o estudo inicial e revisão 
bibliográfica, os requisitos do projeto foram definidos. Um protótipo de uma catraca foi 
projetado em AutoCAD e posteriormente confeccionada em acrílico e metal. O 
acionamento da catraca no protótipo se dá através de um servomotor. O sistema web 
foi desenvolvido em PHP com auxílio do framework Phreeze. Cadastros de 
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acadêmicos e eventos foram programados assim como a tela principal de controle de 
eventos. A comunicação entre o conjunto Arduino/placa ethernet e o sistema PHP 
rodando no servidor web Apache se dá por meio de requisições HTTP do tipo GET. 
RESULTADOS: O protótipo do hardware e o software estão em fase final de 
desenvolvimento. O sistema implementado proporcionará uma melhora significativa no 
gerenciamento das informações, mantendo-as sempre atualizadas e protegidas, 
eliminando possíveis falhas humanas, aumentando da produtividade na emissão de 
certificados de horas complementares. CONCLUSÕES: O sistema permite que 
poucos funcionários possam tomar conta do controle de acesso dos alunos para a 
emissão dos certificados de horas complementares e a utilização desse tipo de 
tecnologia pode trazer resultados satisfatórios no que diz respeito ao controle de 
acesso de pessoas. 

Palavras-chave: RFID. Identificação por rádio frequência. Tag. Banco de dados. 
Servidor web. PHP. 
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TESTE DE VELOCIDADE HABITUAL DE MARCHA EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS E NÃO INSTITUCIONALIZADOS 

 

Alini Botapoff264 
Ana Paula de Almeida265 

Ana Paula Fuchs Valerio266 
Giovana Plautz267 

Tainá Criziele Schneider268 
Thais Milene Dias269 

Aghatta Nikolajof Ribeiro da Silva 270 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Sabe-se que com o passar da idade há um declínio quando se fala 
de velocidade de marcha. Esse comportamento está relacionado às alterações da 
senescência, ou seja, do processo natural de envelhecimento, que inclui uma maior 
tendência à inatividade, redução da massa muscular, redução do número e função 
das unidades motoras e aumento do atraso de execução das contrações da 
musculatura dos membros inferiores e do tempo de reação. Para isto, o teste de 
velocidade habitual de marcha é considerado uma medida simples e efetiva para 
avaliar a capacidade funcional de idosos. OBJETIVO: Analisar discrepâncias na 
velocidade de marcha entre idosos institucionalizados e não institucionalizados. 
METODOLOGIA: Os dados puderam ser coletados através da aplicação do Teste 
de Velocidade Habitual de Marcha, onde se solicitou que os idosos realizassem o 
percurso três vezes, colhendo assim, o tempo de cada uma, no fim, todos os valores 
foram divididos, onde se pôde obter um valor final para comparar com o ponto de 
corte, sendo o ponto de corte diferenciado de acordo com a altura de cada indivíduo. 
Foram coletados os dados e realizado o teste dos idosos  institucionalizados, em 
uma instituição de longa permanência de um município no Planalto Norte 
Catarinense, e os dados e o teste foram realizados com idosos não 
institucionalizados em um evento de Fisioterapia em um município do Planalto Norte 
Catarinense. RESULTADOS: As alturas coletadas dos idosos não 
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institucionalizados foram: 1,68m; 1,65m; 1,65m; 1,68m; 1,55m; 1,55m; 1,68m; 
1,55m; 1,68m; 1,55m; 1,55m; 1,68m. Respectivamente o tempo de teste foi: 
5,01min; 5,75min; 5,52min; 5,51min; 8,1min; 5,04min; 13,0min; 8,12min; 5,33min; 
7,58min; 7,7min; 10,73 minutos. As alturas dos idosos institucionalizados que foram 
coletadas: 1,65m; 1,60m; 1,87m; 1,55m; 1,65m; 1,65m; 1,75m; 1,83m; 1,70m; 
1,76m; 1,63m; 1,76m. Respectivamente no teste os tempos foram 2,57min; 2,37min; 
2,09min; 2,71min; 2,86min; 2,67min; 2,61min; 2,44min; 1,98min; 2,11min; 2,31min; 
2,08 minutos. Os dados coletados demostram que os idosos institucionalizados 
através da aplicação do Teste Habitual de Marcha, passaram da média de corte do 
teste, sendo a média de 7,28, ou seja, tiveram resultados muito acima do valor, já os 
não institucionalizados tiveram valor abaixo da média de corte, sendo 2,4, 
apresentando um ótimo valor para o teste. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se 
que os idosos institucionalizados devem praticar mais exercícios físicos, como por 
exemplo, a caminhada, por a mesma apresentou-se deficitária no resultado do teste 
aplicado. Através da realização de atividades como essa é possível melhorar o seu 
desempenho físico, melhorar sua saúde, qualidade vida e o seu bem estar. 

Palavras-chave: Teste. Dados. Marcha. Idosos. Velocidade. 
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UM NOVO LAYOUT NOS ESTOQUES DE CABOS DE MADEIRA 

 

José Osmar Fogaça de Almeida271 
Fábio Roberto da Silva272 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As empresas devem atribuir uma importância muito variada aos 
tipos de estoques, sendo eles essenciais para o funcionamento de qualquer 
empresa, buscam minimizar os investimentos dentro dos estoques observando as 
suas necessidades onde ele possibilita que sejam atendidos de forma satisfatória os 
processos por eles realizados, o controle de estoque surgiu para suprir uma 
necessidade das organizações de controlar melhor seu material. OBJETIVOS: Esta 
pesquisa de conclusão de curso foi desenvolvida na empresa Malinski Madeiras 
Ltda exportadora de Madeiras, tendo como objetivo geral, propor melhorias nas 
formas de armazenagens e organização dos tipos de produtos dos estoques da 
empresa, otimizando o espaço físico com um método de controle correto e confiável. 
Seus objetivos específicos foram: separar os tipos de produtos, matéria-prima bruta, 
produtos semi-acabados e acabados, por diâmetros e comprimentos; analisar o 
layout do setor de estoque; bem como, propor melhorias no sistema de 
armazenagem nos depósitos. MATERIAIS E MÉTODOS: A tipologia deste trabalho 
foi proposta de melhoria em vários locais de armazenagem. O método de pesquisa 
foi interventivo. Os instrumentos de coleta de dados nessa pesquisa foram: 
observação direta, mapeamento de áreas, análises nos ambientes de trabalho em 
estudo e tratamento de dados qualitativos e quantitativos para análise. 
RESULTADOS: O resultado da pesquisa identificou falhas existentes na forma de 
armazenagem, identificação de local e organização dos tipos de produtos da 
empresa; possibilitando assim, a elaboração de proposição de controle eficaz 
adequada às necessidades da empresa. No decorrer deste estudo, foi proposta uma 
modificação do layout no setor de armazenagem da empresa, tornando-o ainda mais 
interessante, pela viabilidade econômica e operacional na empresa. Para que esta 
dificuldade seja sanada, foi sugerido uma preposição de layout contendo, 
principalmente, a separação de locais de armazenagem por setores, e boxes 
enumerados, e a identificação de cada setor com os itens contidos. Além dos 
benefícios citados, esse novo layout proporcionará um ambiente claro, auxiliando o 
processo de armazenagem e coleta de produtos para o preparo de pedido. A análise 
da curva ABC teve por finalidade a identificação dos principais produtos da empresa, 
dividindo-os em três classes: A B e C. Com esta análise foi possível mensurar os 
produtos que possuem maior impacto na rotatividade das movimentações do 
estoque, o que auxiliou a propor um novo método confiável na forma de 
armazenagem e retirada dos produtos, otimização dos processos. CONCLUSÕES: 
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Conclui-se este trabalho que se a empresa acatar as sugestões de melhorias que 
lhe foram propostas terá uma significativa melhoria em seus estoques de forma 
organizada, que além de uma apresentação visual mais limpa, também terá uma 
significativa redução de custos operacionais relativos à mão de obra, máquina e 
também de empregados nesta parte de logística interna. Sendo assim, os objetivos 
específicos e o objetivo geral deste estudo foram alcançados, refletindo em uma 
estimativa de melhorias. 

Palavras-chave: Controle de Estoque. Layout. Armazenagem. 
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A IMPORTÂNCIA DA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR DURANTE O 

PROCESSO DE TRATAMENTO INFANTIL 

 

Julia Renata Kosmala Pogogelski273 
Maria Eduarda Gudas274 

Maria Benedita da Silva e Paula Polomanei275 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A brinquedoteca tem ações pedagógicas que podem ser instaladas 
nas Universidades, escolas e hospitais. É espaço lúdico de exploração para 
aprender coisas novas, um ambiente de lazer para pessoas de todas as idades A 
ação de brincar durante o período de internamento é importante, pois o espaço 
lúdico faz com que a imaginação da criança cresça, fazendo com que compreenda e 
aceite a anormalidade em que se encontra mais segura, aliviando tensões e 
ansiedade. OBJETIVOS: identificar a importância da brinquedoteca hospitalar, 
discutindo conceitos e finalidades. MATERIAIS E MÉTODOS: Buscou-se elaborar 
uma pesquisa de campo, ou seja, a pesquisa quantitativa se completou com a 
aplicação de 12 questionários e observações dos pacientes, analisou-se a interação 
dos mesmos com o projeto carrinho da Brinquedoteca Hospitalar Circulante. Utilizou-
se para a fundamentação teórica autores como: (CUNHA, 2001), (GIL, 2002), 
(GODOY, 1995), (SANTOS, 1997), entre outros autores para o desenvolvimento da 
pesquisa. Os dados do projeto de pesquisa são referentes ao clima das crianças 
restringidas ao leito, sem ter um espaço próprio para dispersão e diversão em uma 
abordagem qualitativa. RESULTADOS: A partir dos dados compilados foi possível 
chegar à conclusão de que 42% das crianças internadas que responderam a 
pesquisa, com idades de 4 a 06 anos, seguido de 41% de 0 a 03 anos, 17% de 07 a 
09 anos e a ultima opção de 10 a 12 anos, não houve crianças nestas idades. Desse 
modo, a resposta da pergunta, foi de 42% de que gosta de brincar muitíssimo, 
mesmo estando em um ambiente não propício a brincadeiras, 34% escolheu a 
opção muito, 8% médio, 8% pouco e por último 8% nada. Segundo os questionários, 
92% dos pacientes disseram que sim, demonstraram interesse de brincar, de querer 
os brinquedos do carrinho. E 8% não quiseram brincar por conta de terem passado 
por exames e por não estarem se sentindo bem naquele momento. O carrinho da 
Brinquedoteca Hospitalar Circulante é muito utilizado pelas crianças internadas, com 
isso 33% das crianças gostaram de todos os brinquedos. Com 25% o dado didático 
foi o segundo escolhido que mais gostaram, pois chamou a atenção das crianças, 
por ser coloria e com várias peças que se encaixa, a concentração deles de 
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identificar as formas corretas. CONCLUSÕES: Concluiu- se que a brinquedoteca 
tem como papel relevante no desenvolvimento infantil, bem como a melhora do seu 
comportamento, a redução de seu estresse e a melhoria nas relações que ela 
manterá durante o tempo de hospitalização. Partindo deste aspecto, é necessário 
que o lúdico, seja valorizado no âmbito hospitalar por todos os sujeitos envolvidos no 
processo saúde-doença em que essa criança está inserida. 

Palavras-chave: Brinquedoteca. Hospital. Criança. Prática Pedagógica. 
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A INFLUÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM DOCENTES: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA276 

 

Alexandra Pereira277 
Dilmara Grosskopf278 

Estela Wojciechovki279 
Flávia Caroline da Cruz280 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch281 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Trata-se de uma revisão de literatura sobre a Síndrome de Burnout, 
abordando como o esgotamento pode acometer docentes expostos a longos 
períodos de estresse. O trabalho corresponde à parte predominante do dia dos 
indivíduos, além de gerar recursos financeiros, é a fonte de satisfação, onde o 
colaborador pode transmitir seus conhecimentos de modo a produzir algo que goste. 
O estresse e a pressão no ambiente de trabalho estão automaticamente ligados com 
o aparecimento de doenças, existe um limite saudável de estresse no organismo 
humano, e esse limite tem a finalidade de auxiliar o corpo a reagir frente situações 
ameaçadoras, logo o excesso do mesmo pode ser uma das principais fontes 
desencadeadoras do Burnout, o instrumento de Maslach (1946), conta com um tripé, 
composto por: exaustão emocional, despersonalização e a falta de realização 
profissional, que seria a sensação constante de fracasso. OBJETIVOS: Analisar a 
incidência de Burnout em docentes, buscando identificar os impactos provocados no 
sujeito e no seu ambiente de trabalho. MATERIAIS E MÉTODOS: O protocolo 
utilizado para esta revisão considerou as bases de dados redalyc e da scielo, 
buscando artigos publicados no período de 2013 a 2017, com análise quantitativa e 
da língua portuguesa. RESULTADOS: Os scores apresentaram majoritariamente 
índices inferiores para a exaustão emocional e despersonalização, apresentando um 
alto índice para realização pessoal, isso não significa que a síndrome não acometa 
os profissionais das instituições escolares, porém os dados não representam uma 
situação alarmante. Observa-se que isso ocorre em decorrência da expectativa 
positiva que se tem do trabalho, fator que movido pela satisfação, autovalorização e 
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autoeficácia, gera no docente menor o desgaste. Em geral, os fatores que interferem 
negativamente no cotidiano dos profissionais da educação são a sobrecarga, 
remuneração baixa, o estresse em relação à gestão de conflitos em sala de aula e 
com outros docentes, frustração na obtenção dos seus objetivos com alunos e a 
limitação na autonomia em relação à coordenação. Verificou-se que a razão para os 
docentes apresentarem satisfação com seu trabalho se dava ao reconhecimento da 
gestão e projetos preventivos, junto com a sua autoeficácia, autonomia e autoestima 
que influenciam na diminuição da predisposição ao Burnout, esse 
autorreconhecimento atenua a frustração de não ser valorizado na sua totalidade. 
CONCLUSÕES: Diante dos dados analisados, concluí-se que a síndrome de 
Burnout apresenta-se em menor intensidade nos docentes, em virtude das 
instituições que foram estudadas utilizarem métodos preventivos, de modo a 
estimular o bem-estar no trabalho, deixando o colaborador menos vulnerável. Faz-se 
necessário que novas pesquisas sejam realizadas, a fim de esclarecer o cenário que 
se vê nos dias de hoje em nosso país que reflete em professores cada vez mais 
doentes psíquica e fisicamente devido à disfuncionalidade do ambiente de trabalho. 

Palavras-chave: Burnout. Saúde mental. Trabalho. 
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ANÁLISE DA FUNCIONALIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES PÓS 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

Analu Anton282 
Carolina Bitencourt283 

Gabriela Rosa284 
Joseane Aline Portella de Lima285 

Kamila Kupicki286 
Talita Guedes287 

Denise Aparecida de Araújo Kalil da Luz288 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é causado por um 
comprometimento na circulação cerebral. Podendo ser isquêmico quando ocorre 
uma obstrução do fluxo sanguíneo para o cérebro ou hemorrágico quando acontece 
uma ruptura de um vaso sanguíneo. A prevalência de AVC no Brasil é 108 para  
cada 100 mil habitantes, causando uma grande demanda de internações e 
consequentes altos custos ao governo. Dentre as sequelas físicas mais presentes 
está a hemiparesia, que provoca alterações de tônus, força muscular, equilíbrio e 
marcha, essas manifestações clínicas comprometem a autonomia e a 
independência. OBJETIVO: Analisar o comprometimento da funcionalidade dos 
membros superiores pós acidente vascular cerebral. METODOLOGIA: Estudo de 
natureza aplicada, exploratória, descritiva, prospectiva e transversal.  Foram 
incluídos indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos de idade, orientados, 
com diagnóstico clínico de AVC e que realizam tratamento fisioterapêutico na clínica 
escola neurofuncional adulto, da Universidade do Contestado Campus Mafra. Entre 
os critérios de exclusão estão indivíduos com déficit cognitivo e não confiável, sem 
controle de tronco e deformidade congênita em membros superiores. Foi realizado 
anamnese, em seguida a avaliação da funcionalidade do membro superior, através 
da Escala de Braço de Frenchay que consiste em cinco atividades básicas com o 
membro superior afetado pelo AVC, em cada atividade, o indivíduo pode obter o 
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escore 1 (realizou com sucesso) ou 0 (insucesso), podendo obter uma soma geral 
de 0 (incapacidade completa) a 5 (ausência de incapacidade).O teste é de rápida e 
fácil aplicação, aplicado em 3 minutos, o que demonstra uma avaliação de 
confiança, e um resultado satisfatório. As atividades realizadas foram: levantar um 
copo com água pela metade, posicioná-lo 15 a 30 cm da extremidade da mesa, 
beber um pouco e recoloca-lo no lugar sem derramar a água; remover e recolocar 
no lugar um prendedor de roupa de varal; pentear o cabelo; estabilizar uma régua 
enquanto faz uma linha com o lápis na outra mão; pegar um cilindro, segura-lo a 
aproximadamente 15cm da extremidade da mesa, levantá-lo aproximadamente 
30cm e colocá-lo na mesma posição sem deixar cair. RESULTADOS: A amostra foi 
composta por 10 participantes, com média de idade de 68,3±11,59 anos, sendo 6  
do sexo feminino e 4 do sexo masculino. Quanto a caracterização do AVC, 9 
participantes apresentaram tipo isquêmico, e apenas 1 tipo hemorrágico, a tabela a 
seguir demonstra os dados referentes ao hemisfério cerebral acometido, tendo 
relação direta com funcionalidade do membro superior. A Escala de Braço de 
Frenchay apresentou média de 2,9±2,02 pontos, sendo classificado como 
incapacidade moderada em realizar atividades básicas com o membro superior 
afetado. Observa-se que 5 pacientes apresentaram ausência de incapacidade do 
membro superior, 1 paciente atingiu incapacidade moderada e 3 pacientes 
apresentam incapacidade completa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pesquisa 
mostrou que o tempo de lesão, está diretamente relacionado a funcionalidade do 
membro superior, o que nos leva a enfatizar que um resultado efetivo, se dá quando 
a intervenção fisioterapêutica acontece em curto prazo logo após o AVC. 

Palavras-chave: Fisioterapia. Acidente Vascular Cerebral. Extremidade Superior. 
Qualidade de vida. 
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AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DE DERRETIMENTO DA GELEIRA JAKOBSHAVN, 

GROELÂNDIA, ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Girlaine Weissheimer Pertile289 
Luciane Cristina Lazzarin290 

Marlene Camargo Brusamarello291 
Michele Tobias292 

Pamela Sander Alves Lisboa293 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A contínua busca por conhecimento sobre o universo e a conquista 
do espaço pelo homem vem ocasionando inovações tecnológicas espaciais, através 
de geração de imagens obtidas por sensores remotos instalados em satélites 
artificiais. Essas imagens possibilitam explorar o planeta Terra proporcionando uma 
visão sinóptica (de conjunto) e multitemporal (em diferentes datas) da superfície 
terrestre, em extensas áreas, permitindo acessibilidade a ambientes distantes e de 
difícil acesso (FLORENZANO, 2007). O sensoriamento remoto é definido como uma 
técnica de obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre, sem que haja 
contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto. Através das imagens 
de satélites, é possível monitorar diversificados fenômenos naturais, tais como os da 
atmosfera, de erosão do solo, de inundações e desmatamentos, etc. OBJETIVO: 
Desta forma, este trabalho tem por objetivo analisar através de imagens de satélites, 
a dinâmica da geleira Jakobshavn na Groelândia, em um período compreendido entre 
2013 a 2018. MATERIAIS E MÉTODOS: A geleira Jakobshavn, objeto de estudo 
deste artigo, está situada na região 69°10’10.55” N- 50°34’26.52” W, é conhecida 
como o Amazonas das geleiras na Groelândia. Os dados foram obtidos através de 
imagens de satélite Landsat-8, disponíveis no site da NASA 
(https://earthexplorer.usgs.gov/), onde primeiramente, realizou-se um recorte da área 
de estudo. A análise das imagens foi realizada através dos softwares Envi e ArcGis. 
Por meio do software Envi, realizou-se a classificação supervisionada, a fim de 
separar as classes de uso do solo (água, rocha e gelo). Através do software ArcGis, 
foi possível desenvolver o cálculo de áreas de cada classe de uso do solo. 
RESULTADOS: Analisando os resultados, observa-se uma alteração significativa em 
cada classe de uso do solo. No período compreendido entre 2013 e 2018, houve um 
aumento de 21,14% de “água”, que causa impactos ambientais, sendo o principal, 
aumento significativo do nível dos oceanos a longo prazo, modificando o habitat 
natural local e podendo atingir cidades costeiras do mundo. A classe denominada 
“rocha” diminuiu 36,65% neste período, e houve um aumento de 15,81% de “gelo”. 
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Esse aumento, pode ser explicado por uma possível movimentação da área de “gelo”, 
que ocasionou uma alteração no relevo. Desta maneira ocorrendo modificação nas 
demais classes. CONCLUSÃO: As imagens analisadas são altimétricas, para uma 
maior precisão dos resultados, seria necessário um estudo com imagens 
planialtimétricas. Salientamos que a dinâmica observada neste período é a 
consequência da ação humana no globo terrestre e se faz necessário uma ação 
preventiva e contínua em prol da segurança e bem-estar da humanidade. 

Palavras-chave: Sensoriamento remoto. Imagens. Satélite. Geleira. 
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CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

Eloize Caroline Cardoso294 
Felipe Jungles295 

Luis Henrique Ulian296 
Milena Raquel Veiss297 

Samara Jurich298 
Diovana Abreu Sartori299 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A próstata é uma pequena glândula que faz parte do aparelho 
reprodutor masculino, localizada entre a bexiga e a pélvis do homem. Sua função no 
organismo é produzir parte do líquido que forma o esperma, ajudando a alimentar e 
proteger os espermatozóides. A principal doença que afeta a próstata é o câncer, 
causando um aumento anormal das células da próstata, podendo assim em casos 
mais graves se espalhando para outros tecidos (GOMES et al., 2008). Segundo 
Guerra et al. (2005) no Brasil, de acordo Instituto Nacional de Câncer (INCA) o 
câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do 
câncer de pele não-melanoma. Em valores absolutos e considerando ambos os 
sexos é o quarto tipo mais comum e o segundo mais incidente entre os homens. 
Estima que para cada ano do biênio 2018/2019, sejam diagnosticados 68.220 novos 
casos de câncer de próstata no Brasil. Fatores que podem influenciar no câncer de 
próstata são: idade, alimentação, medicação, obesidade e hereditário. O câncer de 
próstata é raro em homens como menos de 40 anos e mais comum em homens com 
mais de 50 anos. Sintomas do câncer de próstata são: sangue na urina, força para 
urinar, problemas urinários, incapacidade de urinar, urina cortante, sensação de 
queimação, disfunção erétil. E as consequências que câncer de próstata pode trazer 
para o indivíduo é a incontinência urinaria e incontinência fecal. É importante fazer 
os exames para detectar e prevenir-se do câncer de próstata, os exames de sangue 
para avaliar os níveis do hormônio PSA e o exame de toque, exames que 
complementam um ao outro para diagnosticar o câncer de próstata (GONÇALVES et 
al., 2008). OBJETIVO: Analisar o conhecimento de sobre o câncer de próstata. 
METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa online direcionada ao público 
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masculino, composta por 7 perguntas relacionadas ao câncer de próstata, sintomas, 
causas e exames necessários para o diagnóstico, assim como faixa etária e gênero . 
Participaram da pesquisa 46 homens com idade entre 18 a 35 anos. 
RESULTADOS: Com base nos resultados de todas as questões aplicadas, foram 
selecionadas as questões sobre qual é o sinal do  câncer de próstata (diminuição da 
força e do jato de urina) e a questão sobre qual o sintoma do câncer de próstata 
(vontade de urinar mais vezes), foram as questões com mais diferença no resultado 
ou com maior índice de erro. Os adultos entre 18 e 25 anos foi o público de maior 
participação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se com o presente estudo que o 
conhecimento sobre a doença câncer de próstata ainda não está bem esclarecido a 
população. O câncer de próstata é uma doença preocupante e com a falta de 
conhecimento sobre ela, acaba causando desatenção que podem levar o individuo 
não procurar medidas para tratar-se da doença. 

Palavras-chave: Neoplasias da Próstata. Hiperplasia Prostática. Próstata. 
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CONSÓRCIO QUIRIRI: CONTRIBUIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Jairo Marchesan300 
Fernanda Cristina Neidert Batista301 

Lúcia Juraszek302 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Quando as pessoas ou instituições se reúnem em prol de objetivos 
comuns ou para proporem projetos, programas ou ações coletivas pode-se definir 
como consórcio. As literaturas que tratam de temas relacionados a gestão e 
desenvolvimento enquadram este conceito e atividade na área da gestão social, pois, 
tais propósitos de atuação tem a perspectiva de fomentar o bem comum de um 
determinado território. Um exemplo a ser destacado de atividade na área dos 
consórcios no Estado de Santa Catarina, é o Consórcio Intermunicipal Quiriri, o qual 
foi instituído no ano de 1997 no Planalto Norte Catarinense com o intuito de auxiliar 
nas questões ambientais dos municípios associados e envolvidos. OBJETIVOS: 
Apresentar as contribuições de uma atividade de gestão social, através de consórcio, 
como alternativa para o desenvolvimento de uma dada região. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Levantamento bibliográfico e análise dos materiais produzidos na area 
da gestão social e desenvolvimento regional. RESULTADOS: O Consórcio Quiriri está 
pautado na premissa de melhorar a qualidade de vida humana, preservação da 
natureza e viabilizar as atividades econômicas regionais. O Consórcio Quiriri possui 
diversas frentes de ação (ambiental, social e econômica), fundamentadas na 
metodologia básica da participação social. A filosofia proposta se sustenta na 
integração do HOMEM com a SOCIEDADE e a NATUREZA. Torna-se importante 
ressaltar que a palavra QUIRIRI significa silêncio noturno, calada da noite, e foi 
utilizada pelos índios da região para indicar a serra de mesmo nome na região de 
Campo Alegre, local onde nasce o Rio Negro, um dos principais rios das bacias 
hidrográficas do Estado de Santa Catarina. O Consórcio Quiriri tem por objetivo 
proteger a qualidade e quantidade das águas do rio visto sua importância social e 
econômica para a região. O Consórcio preocupa-se com diversas áreas do meio 
ambiente, mas enfatiza principalmente a preservação dos recursos hídricos, 
defendendo o planejamento ambiental participativo e tem como território de atuação 
a bacia hidrográfica. CONCLUSÕES: O referido Consórcio estimula ações 
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participativas, envolvendo e integrando a sociedade civil com as instituições. As 
instituições são estruturas ou mecanismos de ordem social, que regulam o 
comportamento de um conjunto de indivíduos dentro de uma determinada 
comunidade, são identificadas com uma função social  que  transcende  os 
indivíduos e as intenções mediando as regras que governam o território, neste caso, 
a bacia hidrográfica. Portanto, envolve e requer mobilização e iniciativas dos atores 
locais em torno de interesses e projetos coletivos, conjugando esforços para enfrentar 
desafios comuns. Esta integração traz um conjunto de resultados primando pela 
melhoria contínua do ambiente, da qualidade de vida, das relações humanas e de 
todas as formas de vida, e, consequentemente, no desenvolvimento regional. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Território. Meio Ambiente. Consórcios. 
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DILIGÊNCIA JUDICIAL: UM PARECER FISIOTERAPÊUTICO RELACIONANDO 

PESO CORPÓREO E O PESO DA MOCHILA 
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Jaqueline Sueli Horodeski309 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O período da infância e adolescência é importante para o 
desenvolvimento musculoesquelético, as disfunções posturais relacionam-se com a 
utilização excedente de carga na mochila escolar, causando dor e desvios. 
OBJETIVOS: Responder uma diligência judicial com um parecer fisioterapêutico 
relacionando o peso corpóreo e peso das mochilas para proteção da criança e do 
adolescente. MATERIAIS E MÉTODOS: Aplicado questionário com 53 alunos do 6º 
ao 9º ano, de ambos os sexos, com idades entre 11 e 15 anos de um colégio particular 
do Planalto Norte Catarinense, contendo a escala visual analógica da dor (EVA), e 
dados antropométricos como altura, peso corpóreo e peso corpóreo com uso da 
mochila. RESULTADOS: Os estudantes apresentaram o peso médio corpóreo de 
50,72±11,26 kg e o peso corpóreo com a utilização da mochila de 55,46±11,47 kg 
representando que os estudantes não estão carregando peso excessivo, os cálculos 
de conicidade apresentaram-se em normalidade, assim com os valores de IMC. 
CONCLUSÕES: Através destes estudos foi realizado um laudo judicial demonstrando 
as alterações posturais pelo uso incorreto das mochilas escolares, e também um 
feedback através de uma palestra para prevenção das posturas indesejadas, assim 
como indicadores para que possam realizar políticas públicas que interfiram 
diretamente na educação escolar para prevenir alterações da coluna vertebral, 
evidenciando a importância do trabalho conjunto entre a escola, a família e os 
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profissionais da fisioterapia, realizando desta forma um trabalho acima de tudo de 
prevenção e promoção da saúde. 

Palavras-chave: Crianças. Desenvolvimento Infantil. Postura. 
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EDUCAÇÃO E CULTURA: O PRECONCEITO RACIAL NA FORMAÇÃO DA 

IDENTIDADE NA CRIANÇA 

 
Milena dos Santos310 

Simone Rocha311 
 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: As discussões em torno das relações étnico/raciais tem ganhado 
destaque no momento em que a mídia apresenta novos casos de preconceito racial 
e de violência contra o negro. Notoriamente percebe-se que mesmo intensificando 
os debates através de políticas publicas e favorecendo sua entrada no mercado de 
trabalho, vivemos em uma sociedade marcada pelo estigma da condição racial, 
historicamente definida pela condição escravocrata que perpetuou na memória como 
característica de submissão frente à normativa branca. Neste sentido questiona-se: 
De onde vem o preconceito? Qual o papel da escola frente à desconstrução da 
memória negativa no processo de ensino e aprendizagem? OBJETIVOS/ 
MATERIAIS E MÉTODOS: compreender através de uma pesquisa/ação, o modo 
como crianças de 2 a 5 anos de 2 escolas publicas municipais da cidade de São 
Cristóvão do Sul SC, percebem as atividades pedagógicas voltadas a percepção da 
identidade étnica na formação da identidade. RESULTADOS: A partir da pesquisa 
desenvolvida nas duas escolas, percebemos o quanto a influencia da família é 
determinante na formação do indivíduo. Independente da estrutura ou da quantidade 
de componentes no qual ela é formada, os preceitos morais, éticos, culturais ou 
religiosos são apreendidos desde os primeiros anos de vida na constituição da 
família. A escola por outro lado, ao receber o indivíduo de diversas procedências, 
formações e meios sociais, desempenha suas atividades para alem da formação 
científica, tendo a incumbência mais do que nunca de fomentar a formação integral 
dos sujeitos que a compõem. Por outro lado, a oposição entre os preceitos 
formadores recebidos da família e a educação advinda da escola pode causar sérios 
conflitos na criança em formação, visto que o adulto é referencia para o individuo 
nesta fase de crescimento. A escola porem não deve se acomodar diante das 
inconstâncias sociais, das atitudes preconceituosas, da exclusão ou da intolerância 
com o outro. A identidade não é um dado imutável e permanente, pelo contrário o 
sujeito na relação com o seu meio busca ao longo do tempo ressignifica-la. 
CONCLUSÕES: Gestar uma nova identidade objetivando a integração indivíduo- 
sociedade é acreditar no ideal de desenvolver no homem a sua essência integradora 
de natureza humana. Se a família não participa deste processo, cabe a escola 
buscar meios de desenvolver o senso crítico, e propiciar uma formação humana 
voltada a aceitação e reconhecimento da diversidade. 

Palavras-chave: Étnico/racial. Aprendizagem. Lúdico. Preconceito. 
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ESTUDO DO DESCARTE RESIDENCIAL DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NUM 

MUNICÍPIO DO PLANALTO NORTE CATARINENSE312 

 

Karina Tombini313 
Mirian Cristina José Valério314 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O descarte de medicamentos vencidos é atualmente um tema muito 
estudado principalmente, quando se trata de descartes oriundos forma inadequada. 
De acordo com Brasil (2010), resíduos sólidos são materiais descartados através da 
atividade humana. Resíduos sólidos que envolvam cuidados com a saúde humana 
ou animal requerem uma atenção diferenciada, devido seus riscos sanitários e 
ambientais. O Brasil não possui uma legislação especifica em vigor em relação ao 
tema, entretanto a RDC n°306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) aborda o assunto e classifica os resíduos sólidos em cincos grupos. Os 
medicamentos estão inseridos no grupo B, por apresentarem substâncias químicas, 
podendo apresentar riscos ao meio ambiente e a saúde pública (EICKHOFF; 
HEINECK; SEIXAS, 2009). A proposição do estudo parte do princípio de que é 
necessário reconhecer a forma de descarte dos medicamentos vencidos, afim de, 
conhecer a realidade do cenário estudado. OBJETIVOS: Compreender os motivos 
das sobras de medicamentos nos domicílios. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
metodologia constitui- se primeiramente de consultas bibliográficas, além de estudos 
sobre legislações relacionadas ao assunto. Esse trabalho foi concretizado com 
atividades desenvolvidas através de pesquisas de campo, em um município do 
Planalto Norte Catarinense. Do ponto de vista da natureza trata-se de uma pesquisa 
participativa, onde a comunidade participa na análise de sua própria realidade, a fim 
de promover uma transformação social em benefício dos participantes. Essa 
pesquisa faz uma abordagem qualitativa, visando às características e o problema a 
ser estudado. Fará parte também da proposta deste trabalho elaborar um cartaz 
explicativo, para ser afixado nos postos de saúde. Assim como, capacitar os agentes 
comunitário sobre o tema. RESULTADOS: CONCLUSÕES: Foram analisados 800 
questionários aplicados na população pertencentes ao município de Mafra/SC. 
Observou-se entre os sujeitos pesquisados houve predomínio do feminino (85,69%). 
Dentre os casos analisados 43,3% descartam até 4 comprimidos no período de um 
ano, 27,38% declaram não descartar, 20,49% referiram que não sabem a quantidade 
descartada, 7,12% descartam mais de 4 comprimidos. Referente ao local de descarte 
44,86% descartam no lixo comum, 27,38 no posto de saúde, 3,87% descartam na 
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água, 2,6% no lixo reciclável e 20,6% em outros locais. Quando questionados sobre 
orientação do descarte correto de medicamentos 62,72% declararam que já foram 
orientados sobre essa questão e 37,28% nunca receberam orientações e 
esclarecimentos sobre descarte correto. CONCLUSÕES: Os dados sobre descarte 
dos medicamentos, podem subsidiar a definição de estratégias que permitam 
atender as características populacionais a fim de definir novos métodos de 
reeducação, buscando sensibilização e conscientização populacional. 

Palavras-chave: Medicamento vencido. Descarte. Saúde Pública. 
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FILMES FOTOVOLTÁICOS ORGÂNICOS EM FACHADAS ENVIDRAÇADAS315 

 

Bruna Rogovski316 
Mari Aurora Favero Reis317 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A energia solar é mundialmente considerada fonte de energia 
promissora, abundante e com baixo impacto ambiental. Fundamentada no efeito 
fotovoltaico, na transformação da luz em eletricidade em semicondutores, a 
tecnologia foi impulsionada a partir das aplicações nas engenharias. Em 2017 
iniciamos, na Universidade do Contestado, uma pesquisa com o objetivo de avaliar o 
uso de filmes finos de silício em fachadas envidraçadas. Os filmes finos 
caracterizam-se por estruturas com espessuras na escala de mícron, ou menos, 
sendo que na maioria dos casos constituídos de silício amorfo, impresso em 
camadas ultrafinas em nano escalas em superfícies flexíveis, como plástico. Filmes 
fotovoltaicos orgânicos, conhecidos como OPV (Organic Photovoltaics), podem ser 
encontrados no mercado como terceira geração de células solares. O desempenho 
da tecnologia ainda é difícil de ser avaliada: Ainda são caras, apresentam alta 
influência de parâmetros ambientais (irradiação solar e temperatura). OBJETIVOS: 
Avaliar a variedade e possibilidade no uso de filmes finos, formas aplicação e 
técnicas para incentivar expansão da tecnologia em fachadas envidraçadas de 
edificações. MATERIAIS E MÉTODOS: Após uma pesquisa de revisão bibliográfica 
em artigos de fontes confiáveis e buscando novidades na área, foi realizada uma 
pesquisa de mercado, com foco em aplicações na Engenharia Civil. Na posse das 
informações teóricas e técnicas da tecnologia, foi realizada a avaliação do possível 
local de estudo e dimensionamento da superfície. Após a identificação do local de 
estudo, na posse de informações dos fornecedores para a tecnologia, realizamos 
uma modelagem matemática, com os cálculos para a potência de geração da 
energia elétrica a ser produzida durante um ano e viabilidade financeira para a 
instalação dos OPV (Organic Photovoltaics) na UnC. RESULTADOS: Os resultados 
da pesquisa, apresentados em evento, demonstravam que o local ideal para os 
testes da tecnologia era na fachada envidraçada em frente à biblioteca da 
universidade, numa superfície com 35,45 m2. Os cálculos da modelagem 
demonstraram que a tecnologia apresenta inviabilidade econômica, com retorno em 
26 anos, excedendo o período de garantia no funcionamento. Entretanto, durante o 
Fórum Ambiental na UnC foi realizado um questionamento ao responsável por uma 
empresa no ramo, onde foi possível constatarmos que se trata de uma tecnologia 
futurística, atrativa ao mercado da construção civil e com fortes possibilidades de 
expansão no mercado. A motivação para uso da tecnologia apresenta atrativos 
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quando observamos o potencial nas fachas de prédios, que apresentam problemas 
devido a reflexão da luz para os entornos da mesma. CONCLUSÕES: Esta 
tecnologia apresenta uma gama de possibilidades e atrativos para uso na 
construção civil, fato que a torna uma tecnologia potencial, com constante expansão, 
mas inovações tecnológicas. O estudo requer continuidade nas pesquisas, evoluindo 
nas técnicas e processos de uso, a fim de oportunizar a disseminação de modo 
sustentável. 

Palavras-chave: Filmes fotovoltaicos orgânicos. OPV. Fachadas envidraçadas. 
Construção Civil 
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FUNÇÃO COGNITIVA: SEU PAPEL NA FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE 

VIDA EM IDOSOS318 

 

Caroline Popadiuk da Cruz319 
Letícia Ferraz da Silva320 

Renata Campos321 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento pode ser definido como um conjunto 
de deterioração programada fisiologicamente no organismo que causam inúmeras 
alterações sistêmicas e funcionais, ocasionados especificamente pelo avanço da 
idade do indivíduo. Tais modificações estruturais e funcionais acabam prejudicando 
o desempenho de habilidades motoras e psíquicas, alterando a adaptação do 
mesmo ao ambiente. OBJETIVO: Analisar a função cognitiva associada a 
funcionalidade e qualidade de vida em idosos ativos e sedentários. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa foi realizada com 20 idosos, divididos em dois grupos; 
sendo 10 para o grupo de sedentário (IS) e 10 para o grupo ativo (IA). Foi analisado 
a função cognitiva associada a funcionalidade e qualidade de vida dos idosos, por 
meio de questionários e testes específicos como; MoCA, MIF, Teste de Caminhada 
de 6 minutos, BOMFAQ e Flanagan. RESULTADOS: O estudo teve predominância 
do sexo feminino com 90% no grupo IA e com 60% no IS, a patologia de maior 
prevalência entre os participantes foi déficit visual com 80% em ambos os grupos. 
Através do MoCA analisando isoladamente as variáveis, no quesito nomeação no 
grupo IA (2,70 ± 0,48) quando comparado ao grupo IS (2,50 ± 0,52, p=0,040), no 
tópico orientação, a média foi de 5,80 ± 0,63 para IA e 5,60 ± 0,69 (p=0,005) no 
grupo IS. A funcionalidade, verificada através do MIF e Teste de Caminhada de 6 
minutos, o grupo IS apresentou uma menor distância percorrida e menor 
independência funcional, por meio do BOMFAQ constatou-se que o grupo IS 
apresentou maiores alterações na funcionalidade. O índice de qualidade de vida 
avaliada através do questionário de Flanagan, percebeu-se que a maioria dos 
participantes de ambos os grupos apresentou uma alta qualidade de vida. 
CONCLUSÕES: Constatou-se que os idosos sedentários apresentaram maior 
declínio cognitivo, menor capacidade funcional, entretanto ambos os grupos 
apresentaram uma alta qualidade de vida. 

Palavras-chave: Envelhecimento. Disfunção cognitiva. Funcionalidade. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ORDENS DA MACROFAUNA PRESENTES EM 

DIFERENTES SISTEMAS DE USO DO SOLO 

 
Luciane Cristina Lazzarin322 

Kelly Cristina Gulatz323 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A fragmentação dos habitats e a conversão de áreas naturais em 
sistemas de produção, seja ele florestal ou agrícola, podem trazer modificações 
ambientais drásticas, resultado da exploração ilimitada dos recursos ambientais. De 
modo geral, a relação entre meio ambiente e agricultura deve ser realizada com 
consciência ecológica, a fim de preservar principalmente os organismos edáficos 
presentes na macrofauna, uma vez que estes compõem um grupo significativo que 
desempenham papeis fundamentais no solo, estimulando os processos de 
mineralização e humidificação da matéria orgânica, atuam na melhoria das 
propriedades físicas, como: estrutura, estabilidade de agregados e a porosidade 
total. E por serem os “engenheiros do solo” a diversidade da fauna edáfica é 
considerada um atributo chaves para a indicação de fertilidade e qualidade do solo, 
e permitir a quantificaficação dos efeitos da ação antrópica no solo e a perda da 
biodiversidade dos organismos edáficos. OBJETIVO: Desta forma o presente 
trabalho objetivou identificar quais as ordens da macrofauna que estão presentes 
nos diferentes sistemas de uso do solo (SUS) e apresentar indicativos de qualidade 
do solo de acordo com as tendências dos SUS. MATERIAIS E MÉTODOS: As 
amostras foram coletadas nos mês de maio 2018, onde o método de coleta foi TSBF 
(Tropical Soil Biology and Fretility) As amostras (monólitos 25x 25 x 20) de solo 
foram coletadas em áreas de reflorestamento (RF), mata nativa (MN) e agricultura 
(AG).Os monólitos foram ensacados, identificados e levados ao laboratório de 
biologia da FACC- Faculdade Concórdia, onde foram triados manualmente com 
auxílio de lupas e iluminação artificial. Após, os organismos foram retirados e fixados 
em álcool 70% e enviados ao laboratório de microbiologia da Universidade do 
Contestado - Campus (UnC), onde foram identificados, em ordem e filo e contados. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Nos três sistemas de uso do solo foram 
encontrados 84 organismos (macro e mesoorganismos). Na amostra AG, MN e RF a 
ordem Oligochaeta apresentou um maior percentual de indivíduos, sendo 60%, 63% 
e 69%, respectivamente. A frequência de ordem da Oligachaeta nos três ambientes 
é explicada pelo alto teor de matéria orgânica, principalmente na superfície do solo. 
Esses organismos são importantes no processo de ciclagem de nutrientes, bem 
como para a formação de bioporos que facilitam a infiltração de água e aeração do 
solo. 

Palavras-chave: Microorganismos. Fauna. Solo. 
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III FÓRUM AMBIENTAL: TRANSFORMANDO PEQUENOS GESTOS EM 

GRANDES AÇÕES 

 

Ana Paula Della Giustina324 
Debora Aparecida Almeida325 

Neide Armiliato326 
Simone Rocha327 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Conseguir unir temas de interesse da comunidade acadêmica em 
um evento que permita, além da discussão, a implementação de ações concretas e 
significativas é mérito primordial do Fórum Ambiental. No ano de 2018 a temática 
abordou os cuidados com os pets e o cultivo de hortas, além das palestras houve  
um concurso da decoração de canecas e adoção de canecas para que 
definitivamente todo o campus elimine o uso de copos de plástico do seu cotidiano. 
Para encerar o evento foi realizada a 2ª Caminhada Ecológica Acadêmica a qual 
realizou o recolhimento de lixo em toda via pública de acesso a Universidade. Como 
nos anos anteriores o evento vem crescendo e demonstrando sua força e 
representatividade perante toda comunidade regional, não pode deixar de ser 
enaltecido o fortalecimento das parcerias com instituições e entidades da região. 
OBJETIVOS: Incentivar a adoção de atitudes sustentáveis por meio de pequenas 
ações, sensibilizar os acadêmicos com relação aos cuidados básicos com os pets; 
divulgar a importância do cultivo de hortas e seus benefícios; promover uma 
campanha para adoção de canecas no sentido de eliminar o uso de copos de 
plástico no ambiente universitário; realizar a 2ª Caminhada Ecológica Acadêmica 
contribuindo para conscientização de professores, técnicos e universitários na 
necessidade da limpeza do lixo exposto na via pública principal de acesso à 
Universidade do Contestado-Campus de Curitibanos/SC. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Realização de uma campanha institucional visando diminuir e eliminar o uso de 
copos de plástico na instituição, bem como palestras e discussões sobre ações a 
serem desenvolvidas com os animais de estimação e a criação de hortas urbanas. 
RESULTADOS: Lançamento da Campanha e concurso “Uma caneca pra chamar de 
sua”. Realização do III Fórum Ambiental com as palestras “Muito além de um bicho 
de estimação: cuidados básicos com animais de pequeno porte” e “A Experiência da 
partilha: o cultivo de hortas urbanas em espaços comunitários” e realização na 
sequência de uma Mesa de Discussões e Questionamentos. Realização da 2ª 
Caminhada Ecológica Acadêmica – Percurso da Universidade do Contestado até a 
11ª ADR Curitibanos. CONCLUSÕES: Alguns autores afirmam que os problemas 
sócio-ambientais que os seres humanos geraram e geram tem como uma de suas 
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origens o fato do homem não se considerar parte da natureza. Neste sentido seria 
necessário haver mudanças nos modos de pensar e agir das pessoas e a educação 
teria um papel fundamental na construção de uma postura mais ética, responsável e 
solidária das pessoas para com o meio ambiente, pois, é impossível resolver os 
problemas ambientais e reverter suas conseqüências sem que ocorra uma mudança 
nos sistemas de conhecimentos, nos valores e nos comportamentos gerados. As 
atividades desenvolvidas apresentaram um olhar voltado para a sustentabilidade e 
respeito ao meio ambiente. O desenvolvimento destes trabalhos, foi pautado na 
preocupação de conhecimentos e tecnologias que priorizem em suas atividades o 
uso racional dos recursos naturais disponíveis, assim como as formas de utilização 
da natureza, priorizando a preservação e renovação dos recursos naturais. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Sensibilização. Envolvimento. 
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JUDICIALIZAÇÃO DE QUESTÕES CRIMINAIS – INSTITUTO DA AUTORIA NO 

DIREITO PENAL: TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO [THEORIE DER 

TATHERRSCHAFT] COMO FUNDAMENTO DA AUTORIA MEDIATA 

 

Vanessa de Fátima Ratkovski328 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A judicialização de questões criminais é uma realidade, assim como 
utilização de teorias estrangeiras para fundamentar sentenças condenatórias. O 
problema radica na aplicação em realidades distintas e em matérias que não 
outorgam tal manobra doutrinária argumentativa, a ponto de beirar numa posição 
judicial ativista. OBJETIVOS: analisar a atuação do Poder Judiciário no âmbito 
penal, e em especial sobre a delimitação do instituto da autoria [täterschaft], e a 
possibilidade de utilizar a teoria do domínio do fato no sistema jurídico penal pátrio. 
MATERIAIS E MÉTODOS: por meio do método dedutivo, expor de forma teórica o 
tema, com base na pesquisa bibliográfica e documental. Conceituar judicialização, 
ativismo, internalização de teorias estrangeiras, instituto da autoria. Compreender a 
teoria do domínio do fato, realizar a exposição de dispositivos que tratam da autoria 
e participação de oito códigos penais estrangeiros: o Russo, Alemão, Espanhol, 
Austríaco, Italiano, Francês, Português, e o Romeno, assim como realizar a análise 
do caso Stashynsky, julgado pelo Tribunal Federal de Justiça Alemão 
[Bundesgerichtshof - BGH] em 1962, que versa sobre a condenação do agente 
russo desertor Bohdan Mykolayovych Stashynsky, do julgamento de Otto Adolf 
Eilchmann, em Jerusalém/Israel, do Processo dos atiradore/protetores do muro – 
Mauerschützen – Prozesse, do Tribunal Constitucional Alemão 
[Bundesverfassungsgericht - BVerfG] e a Ação Penal 470 (Mensalão) do Supremo 
Tribunal Federal do Brasil (STF). RESULTADOS: Segundo a construção teórica de 
CLAUS ROXIN, o domínio do fato como expressão da ideia reitora de que o autor é 
a figura central do acontecer típico [Zentralgestalt des tatbestandsmäβigen 
Geschehens], manifesta-se de três formas concretas: o domínio sobre a própria 
ação [Handlungsherrschaft] (autoria imediata), o domínio da vontade 
[Willensherrschaft] (autoria mediata), e o domínio funcional do fato [funktionale 
Tatherrschaft] (coautoria). O domínio da vontade ocorre por meio da coação, do erro 
- em virtude do conhecimento superior [überlegenes Sachwissen] do homem de trás 
[hintermänner], e mediante o domínio de um aparato organizado de poder 
[Organisatorischer Machtapparate]. Esta última forma de autoria mediata caracteriza-
se com o atendimento de requisitos: (1) emissão de uma ordem a partir do poder de 
mando [anordnungsgewalt] dentro de uma organização verticalmente estruturada; 
(2) desvinculação da ordem jurídica [rechtsgelöstheit] do aparato de poder; (3) 
fungibilidade dos executores; (4) que possuem uma disposição elevada para executar 
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a ordem emitida pelo superior hierárquico. A doutrina diverge sobre o sistema 
adotado pelo Código Penal Brasileiro- CPB, uns advogam que foi o sistema unitário 
de autor, outros ressaltam que com a reforma de 1984, o Código acabou por admitir 
uma teoria unitário temperada, e um sistema unitário funcional. Não obstante isso, a 
teoria da causalidade [theorie der Kausalität], e dos deveres formais, com base na 
posição de garantidor [garantenpositionen] – (arts. 29, e 13) regem no CPB, de modo 
que a teoria do domínio do fato, “em regra, sequer, permite punir mais do que já seria 
possível fazer com base na letra do art. 29 do CP”. (GRECO; LEITE, 2014, p. 44). 
Por fim, essa teoria não é aplicada nos delitos de infração de dever [pflichtdelikte], 
aos crimes omissivos, nos de mão própria e culposos. 

Palavras-chave: Instituto da Autoria [Täterschaft] no Direito Penal. Teoria do 
Domínio do Fato [Theorie der Tatherrschaft]. Autoria mediata. Aparato organizado de 
poder [Organisatorischer Machtapparate]. Teoria da Causalidade [Theorie der 
Kausalität]. 
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O TRABALHO DECENTE E A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
 

Aline Baier Jantsch329 
Giani Gabriela da Rocha330 

Amanda Carolina B. R. Beckers331 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O ponto de partida do presente trabalho foi a necessidade de 
implementação do trabalho decente e para tanto, imprescindível combater e prevenir 
o trabalho infantil. Assim, surge a necessidade de estudo da temática, bem como em 
averiguar quais políticas públicas nacionais estão sendo tomadas para evitar o 
trabalho infantil e reprimir situações de risco. OBJETIVOS: O presente trabalho 
objetivou analisar a questão da exploração do trabalho infantil como afronta aos 
Direitos Humanos, com recorte em estudo de caso ocorrido na cidade de Mafra, 
norte de Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: Metodologicamente trata-se de 
pesquisa qualitativa, documental e teórica. Para tanto inicialmente analisou-se à 
vedação ao trabalho infantil e a proteção da criança enquanto Direito Humano, no 
âmbito nacional e internacional, para posterior análise do estudo de caso – situação 
de constatação de trabalho infantil em Mafra em atividade de carvoaria. 
RESULTADOS: Embora já haja pacificação no que tange a vedação ao trabalho 
infantil, conforme se depreende da Constituição Federal, da Consolidação das Leis 
do Trabalho e dos princípios gerais orientadores do trabalho decente, mediante 
Convenções e Recomendações da OIT, ainda são presentes os casos de autuações 
do Ministério Público do Trabalho – MPT por violações a tais direitos, em flagrantes 
de situações de trabalho sub-humanas às crianças lá encontradas. Vide dados da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, em documento intitulado Estimativas 
Globais do Trabalho Infantil, constatou-se que em 2016, ano de fechamento do 
documento 152 milhões de crianças era vítimas de trabalho infantil, sendo que deste 
total, 73 milhões exerciam atividades perigosas ou insalubres, o que agrava ainda 
mais o chocante dado. CONCLUSÕES: Verificou-se que embora já haja pacificação 
no que tange a vedação ao trabalho infantil, conforme se depreende da Constituição 
Federal, da Consolidação das Leis do Trabalho e dos princípios gerais orientadores 
do trabalho decente, e normativas da OIT, ainda são presentes os casos de 
autuações do Ministério Público do Trabalho – MPT por violações a tais direitos, em 
flagrantes de situações de trabalho sub-humanas às crianças lá encontradas. 

Palavras-chave: Trabalho decente. Direitos Humanos. Trabalho infantil. 

                                                           
329

Acadêmica do curso de Direito da Universidade do Contestado – UnC Rio Negrinho. E-mail: 
aline.baier@hotmail.com 

330
Acadêmica do Curso de Direito da Universidade do Contestado – UnC Rio Negrinho. E-mail: 

gianigabriela@gmail.com 
331

Professora e coordenadora do Curso de Direito da Universidade do Contestado – UnC Rio 
Negrinho. Pesquisadora do NEADI – Núcleo de Estudos Avançados em Direito Internacional e 
Desenvolvimento. E-mail: amanda.beckers@unc.br 

mailto:aline.baier@hotmail.com
mailto:gianigabriela@gmail.com
mailto:amanda.beckers@unc.br


 
 

211 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

REFLEXOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA GUERRAS MUNDIAIS NA 

PERSONALIDADE 

 

Inara Cardoso Montibeller332 
Natlin Ferreira De Lima333 
Shirlei Vitoria Schreiner334 

Fernanda Cristina Neidert Batista335 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Primeira Guerra Mundial foi combatida basicamente por soldados 
camponeses, jovens, que normalmente eram motivados a ir à guerra por honra, desejo 
de glória, sentimentos nacionalistas, por obrigação e para fortalecer a personalidade. 
Durante esse período foram atraídos voluntários para combate, eles viam a guerra 
como algo breve, uma maneira de cumprir com o seu dever e viver uma aventura 
(PETER, 2011). A eclosão da Segunda Guerra foi em decorrências da derrota da 
Alemanha e a assinatura do Tratado de Versalhes o qual passou por uma grave crise 
econômica e aumentou o sentimento de derrota e fracasso, foi, então, onde o povo 
viu, no partido Nazista, uma saída para a situação enfrentada. Logo, Hitler assumiu 
o papel como líder; defendeu ideias como: superioridade do povo Alemão, da 
culpalização dos Judeus, pela derrota da Alemanha (RICHARD, 2012). Mesmo 
existindo a questão das personalidades, podemos reconhecer as influências que as 
guerras trouxeram para os teóricos desta temática, apenas ainda não se tinham 
estudos sobre elas. Com o início das guerras, cada teoria criada teve um foco 
diferenciado, mesmo todas tratando da subjetividade que o sujeito traz consigo, 
intensificadas com diversas situações impostas pelas guerras. OBJETIVO: Associar 
as influências presentes nas guerras mundiais para a criação das teorias das 
personalidades e buscar um ponto em comum entre todas elas. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Os materiais usados para a pesquisa foram de revisão bibliográfica, de 
caráter exploratório, explicativo e descritivo. RESULTADO: Os teóricos estudados 
desenvolveram suas bases teóricas durante as guerras mundiais. Exemplos: Fromm 
que descreve a sua teoria com base na história cultural e biológica do sujeito, trazendo 
à discussão da irracionalidade de massas através do livro “O medo à liberdade” 
(1941); Moreno, desenvolveu a técnica de sociometria, utilizada para a seleção de 
oficiais americanos na Segunda Guerra Mundial; Reich, um dos comandantes da 
Itália na Primeira Guerra, criou a teoria da Psicologia Corporal; Maslow, que 
trabalhou como médico para a armada Austríaca, elaborou a hierarquia das 
necessidades; Freud, criador da psicanálise. O nacionalismo aflorado, nesse 
período, passou a fazer parte de suas discussões com seus correspondentes. Freud 
apresenta as consequências da guerra em alguns de seus trabalhos: em Reflexões 
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para os tempos de Guerra e Morte (1915), Introdução a Psicanálise e as Neuroses 
de Guerra (1919) e Por que a Guerra? (1932). CONCLUSÃO: No término da 
Segunda Guerra, o mundo se encontrava mergulhado nas sequelas dos conflitos, 
sufocado numa crise política, social, econômica e moral. Essa experiência da guerra 
gerou um ambiente de desânimo e desespero, sentimentos que deixaram os jovens 
descrentes dos valores e da capacidade humana de solucionar racionalmente as 
condições da existência e convivência. Para os teóricos, as influências sociais das 
Guerras Mundiais os marcaram de formas diferentes, ajudando e impulsionando na 
criação das Teorias das Personalidades. Logo, as teorias podem ser um produto 
peculiar, único e muito individual de cada um de seus criadores. Podemos formular 
uma hipótese de que as teorias têm em comum, uma certa porcentagem de projeção 
pessoal sob a sua teoria. 

Palavras-chave: Guerra Mundial. Teorias. Personalidade. 
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SENSORIAMENTO REMOTO NA IDENTIFICAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DOS 

TERRENOS NA ÁREA DO PROJETO “ARENA GRÊMIO”, PORTO ALEGRE, RS, 

BRASIL 

 

Christian Antonio dos Santos336 
Leonardo Mascarello337 

Ronei Zanatta338 
Luciane Cristina Lazzarin339 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A cidade de Porto Alegre, recebeu o projeto e a execução de uma 
das mais belas arenas esportivas da América Latina, visando ao desenvolvimento 
sustentável ao Município, a partir do turismo, do comercio, do esporte, da cultura e 
tecnologia. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi a elaboração de um 
comparativo da Ocupação das Terras, como subsídio para a avaliação da paisagem, 
com vistas à definição de estratégias de conservação social, econômica e ambiental, 
para a área de interesse do Projeto “Arena Grêmio”. Para atingir esse objetivo, os 
planejadores do meio físico-ambiental necessitam de dados que possam auxiliá-los 
na seleção dos melhores locais onde foram instalados as avenidas, o estádio e os 
demais espaços que comporão esse projeto. MATERIAIS E MÉTODOS: Em face do 
grau de sofisticação atingido pelo geoprocessamento e os métodos aprendidos em 
sensoriamento remoto permitiram a eficácia da utilização de programas 
computacionais gráficos. A metodologia que se seguiu foi em 3 etapas. 1 etapa: 
Localização de imagens da região onde seria construída a “Arena Grêmio”. 2 etapa: 
A captura da imagem da localização onde está a “Arena Grêmio” via satélite e seus 
de redores. 3 etapa: Comparativo de dados coletados através das imagens ao 
decorrer do tempo, para obter resultados de crescimento de investimentos na região 
e as mudanças ambientais que ocorreram no local. RESULTADOS: Após uma coleta 
de dados, chegou-se aos resultados esperados, na região geográfica onde se situa 
a “Arena Grêmio” houve uma enorme mudança ambiental, pode- se dizer que a 
população no bairro do Humaitá veio a crescer, pois encontrou-se varias edificações 
comerciais e residenciais, que só foram construídas após a abertura oficial da “Arena”. 
A instalação da arena esportiva, gerou novas fontes de renda, e um ganho 
exponencial de investimentos imobiliários. Os conceitos de acessibilidade adotados 
nos entornos da arena, também permitiram para deixar ainda mais atraente. 
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CONCLUSÕES: Neste trabalho, foi apresentado o estado e a diferença de antes 
das instalações e de como está situado hoje o local onde está o estádio, os 
resultados alcançados pela interpretação de dados permitem afirmar que o estádio 
foi um fator de grande aceleração de desenvolvimento em Porto Alegre. 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Geoprocessamento. Mapas. 
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SÍNDROME DE BURNOUT NA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA340 

 

Alexandra Pereira341 
Dilmara Grosskopf342 

Estela Wojciechovki343 
Flávia Caroline da Cruz344 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsc345 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Trata-se de uma revisão de literatura sobre a Síndrome de Burnout 
nos profissionais da enfermagem. No cotidiano dos indivíduos, o trabalho ocupa 
grande parte de sua rotina, principalmente quando se trata da área da saúde, já que 
esses profissionais assumem uma carga horária excessiva, sendo esse o principal 
causador de irritabilidade em excesso no ambiente de trabalho. Com a evolução da 
tecnologia, cresceu também a competitividade no ambiente organizacional, a qual 
influencia na sobrecarga psíquica decorrente do excesso de trabalho a fim de evitar 
o desligamento na empresa. Isso tudo resulta em pequenas frustrações diárias 
referentes ao trabalho, que somando levam a uma desilusão da profissão e de si 
mesmo, reconhecendo-se como um fracasso. O indivíduo busca recompensar o 
sentimento de fracasso redobrando a carga de trabalho, o que aumenta o 
sentimento, por não conseguir suprir a sua necessidade. Assim, sua autoestima 
começa a ser minada, fato que começa a aparecer nos outros âmbitos de sua vida, 
podendo desenvolver a síndrome de Burnout que corresponde ao tripé de: exaustão 
emocional, despersonalização e a falta de realização profissional. OBJETIVOS: 
Analisar a incidência de Burnout em profissionais da enfermagem, buscando 
identificar os impactos provocados no sujeito e no seu ambiente de trabalho. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O protocolo utilizado para esta revisão considerou as 
bases de dados redalyc e da scielo, buscando artigos publicados no período de 
2013 a 2017, com análise quantitativa e da língua portuguesa. RESULTADOS: Os 
índices de estresse nas pesquisas referente ao Burnout na enfermagem foram 
consideravelmente altos, o maior índice de predisposição para o desenvolvimento de 
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Burnout apareceu nos auxiliares de enfermagem (52,94%), seguido dos técnicos 
(50%) e enfermeiros (32%), considerando que quanto maior a carga de trabalho e 
responsabilidade, maior essa vulnerabilidade. Outro fator característico destes 
profissionais é a resiliência, a qual faz com que suportem mais coisas por um 
período prolongado, auxiliando a evitar a Síndrome de Burnout ou postergá-la, já 
que nem sempre este fator é capaz de dar conta de toda a bagagem trazida. Além 
da carga horária excessiva, esses profissionais enfrentam o baixo reconhecimento, 
sendo que nos hospitais obedece-se uma hierarquia, tanto que os auxiliares de 
enfermagem são os que mais demonstram níveis altos de esgotamento, sendo 
plausível de pesquisa. Na área hospitalar o trabalho é voltado diariamente às vidas, 
o que além de pressionar os colaboradores, pode gerar neles um sentimento de 
fracasso e onipotência frente determinadas situações. O salário também é um 
assunto a ser tratado, podendo não corresponder o trabalho desempenhado. A 
despersonalização se destaca e pode-se compreender que ela é fruto de toda essa 
rotina disfuncional organizacional. CONCLUSÕES: Muitos estudos correlacionam o 
Burnout com a Enfermagem, ressaltando que medidas preventivas devem ser 
adotadas, para que a qualidade de vida desse profissional se eleve e o Burnout 
regrida. Desse modo, recomenda-se que projetos preventivos sejam criados para 
que o profissional possa exercer de maneira íntegra o que gosta, sem desestimular 
sua capacidade atuante em prol do descontentamento. 

Palavras-chave: Burnout. Saúde mental. Trabalho. 
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A DIGNIDADE DA MORTE: O CUIDADO PALIATIVO COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL 

 

Bruna Rafaeli Oliveira346 
Sabrina Zimkovicz347 

Mariza Schuster Bueno348 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Qualquer procedimento médico, terapêutico ou interventivo sobre o 
paciente deve estar voltado à preservação da dignidade da pessoa humana submetida 
aos instrumentos de manutenção vital. Tratamentos terapêuticos altamente 
invasivos podem não representar solução adequada ao futuro da restauração física 
do paciente. Em muitos casos, mesmo após a utilização de vários instrumentos para 
restauração da capacidade física e mental do paciente terminal, a situação 
apresentada não justifica a continuidade da utilização dos meios terapêuticos 
invasivos. Projetos pioneiros no Brasil vem estabelecendo a implementação de 
políticas públicas de saúde denominadas de cuidados paliativos. A proposta é 
garantir a terminalidade da vida com qualidade, livre da dor e em ambiente que 
respeite a autonomia do paciente. Essa determinação pela não sujeição a 
tratamentos de prolongamento da vida e da dor, pode ser manifestada em 
instrumento denominado de diretivas antecipadas de vontade. O modelo, por 
representar a interrupção ou suspensão dos procedimentos e terapêuticas médicas, 
permite que a doença siga seu curso normal o que resultará na morte do paciente. 
Esta prévia constatação da morte quando tomada a decisão de interrupção dos 
tratamentos têm gerado constante polêmica entre profissionais da área de saúde e 
também no meio jurídico, desde a possibilidade de adequação típica a legislação 
penal, até o entendimento de ocorrência de negativa de acesso à prestação de 
serviço público de saúde de forma adequada. OBJETIVOS: Analisar a 
compatibilidade com o ordenamento jurídico constitucional dos “Cuidados Paliativos” 
e a viabilidade de implementação no sistema público de saúde do Mun. de Mafra, 
SC. Verificar os limites e a expansividade dos direitos fundamentais à vida e 
autonomia da vontade através da dignidade da pessoa humana e do direito 
constitucional à saúde como fundamentos para implementação dos “Cuidados 
Paliativos” no SUS. Analisar as características e definições das técnicas de 
“Cuidados Paliativos” e sua compatibilidade com o sistema jurídico constitucional. 
Considerar a possibilidade de implementação no sistema público de saúde de Mafra, 
SC. MATERIAIS E MÉTODOS: Inicialmente, foi analisada a constitucionalidade e 
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legalidade dos “Cuidados Paliativos” com vistas ao sistema jurídico, em especial a 
partir do direito à saúde e o fundamento da dignidade da pessoa humana, pelo método 
dedutivo em pesquisa bibliográfica. Na segunda etapa, a pesquisa buscou identificar 
a viabilidade de implementação dos “Cuidados Paliativos”, com a aplicação da técnica 
de questionário quali-quantitativo, em razão da segurança na análise dos dados, tanto 
para o aplicador, quando aos participantes da pesquisa. RESULTADOS: Os 
resultados serão obtidos a partir da aplicação da pesquisa de campo utilizando da 
técnica de questionário. CONCLUSÕES: O desenvolvimento da pesquisa 
possibilitará duas importantes conclusões: estabelecer a compatibilidade das 
diretivas antecipadas de vontade e as recusas dos pacientes a se sujeitar a 
tratamentos médicos com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional; 
e, compreender a adesão dos profissionais de saúde ao novo modelo de respeito a 
autonomia do paciente e a própria forma como este deve ser tratado, ou seja, sem a 
aplicação de métodos padronizados e dos quais o paciente não é consultado. As 
funções dos profissionais de saúde podem ser revistas para flexionar a busca 
constante pela cura e optar pelo caminho do alívio da dor e da angústia com o 
estreitamento da vida e a dignidade da morte. Verificada a adequação com o 
ordenamento jurídico do projeto de “Cuidados Paliativos”, como desenvolvido 
atualmente em outras regiões do país através do SUS, aliado com a aceitabilidade 
dos profissionais do município, será possível apresentar projeto à administração 
pública com diretrizes indicativas da viabilidade de sua execução. 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Dignidade. Direitos Fundamentais. 
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A GARANTIA DE DIREITOS PARA O SEGMENTO NEGRO NA 

TRANSVERSALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: A INVENÇÃO DO OUTRO 

 

Ana Luiza Vaz Das Neves349 
Maria Luiza Milani350 

 

RESUMO 

 

O resumo aborda reflexões respeito do processo constitutivo dos direitos garantidos 
ao segmento negro no que toca a articulação entre transversalidade e 
intersetorialidade nas políticas públicas de saúde, educação e assistência social 
como estratégia conceitual e operacional recente na gestão das políticas públicas 
brasileiras. São tecidas aproximações teóricas em torno do movimento concreto da 
realidade histórica da humanidade, partindo das mudanças reais no modo de 
reprodução e produção da vida até os dias de hoje, onde a crise de reestruturação 
produtiva gerencia um contexto marcado pela falta de subjetividade humana, 
alienada pela cotidianidade necessária à manutenção do modo de produção 
capitalista. Ainda objetivamente se discute a singularidade do Estatuto da Igualdade 
Racial (EIR) como elemento que transversa na dinâmica de ações intersetoriais nas 
políticas públicas estudadas, contextos histórico-econômicos da aplicabilidade, e se 
pontua o lugar concreto em que se é colocado o negro dentro da articulação 
pretendida. O processo histórico de formulação das desigualdades raciais no 
território brasileiro tem seu ápice na revolução burguesa que proporciona a 
passagem do modo de produção escravista colonial para o dependente capitalismo 
republicano, instituindo permanentemente a subalternidade do negro pela política de 
branqueamento apresentada no Congresso das Raças no ano de 1910, e 
posteriormente pelo mito da democracia racial, o que acarreta em enorme 
dificuldade em depreender o peso entre políticas públicas universais e ações 
afirmativas instituídas pelo Estatuto da Igualdade Racial. A partir deste estudo, 
constata-se que o Estatuto da Igualdade Racial em seu caráter transversal mantém 
visão fragmentada da realidade na operacionalização intersetorial das políticas 
públicas estudadas, portanto, a transversalidade neste aspecto focaliza o segmento 
negro em lugar subalterno, carente de benesses e vitimizado, fortalecido pela 
dificuldade de incorporação horizontal deste instrumento. Em conclusão Apenas 
mudanças nas práticas materiais transformaram a realidade material, construir novas 
práticas sociais pela luta política é o que modificará a estrutura da realidade  
material. Torna-se nítida também a estratégia de transversalidade como solução 
gradual não se efetiva como ferramenta transformadora inserida no estado 
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neoliberal, visto que o gradualismo aperfeiçoa as técnicas de dominação e a 
estratégia se adapta ao modo de produção hegemônico. Os direitos conquistados 
através da pressão da classe trabalhadora são fundamentais, mas é preciso 
adentrar profundamente os limites da estratégia liberal, tendo em vista que o limite 
da luta contra a fragmentação da classe não é por mais direitos. Mecanismos de 
poder aliados a mecanismos de reprodução ideológica, não se resolvem com ações 
afirmativas porque o racismo é uma questão estrutural inerente ao modo de 
reprodução da própria vida. 

Palavras-chaves: Direitos. Segmento Negro. Políticas Públicas. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE NO MEIO AMBIENTE 

 

Ivana Julia dos Santos Prestes351 
Rosimari de Fatima Cubas Blaka352 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O processo da interdisciplinaridade na prática docente cultiva uma 
abertura e escuta para a complexidade do real. Busca a cooperação, construção de 
diálogo com a sociedade. A interdisciplinaridade, por sua vez, não pretende a 
unificação dos saberes, mas deseja a abertura de um espaço de mediação entre 
conhecimento e articulação dos saberes, desde que essa troca de informações, seja 
desenvolvida em conjunto para que uma complemente a outra. Que haja construção 
e delimitação conceitual e metodológica consensuais, promovendo a troca de 
conhecimentos disciplinares, diálogo dos saberes especializados com os saberes 
não científicos. Diante da abordagem do processo interdisciplinar desenvolvida no 
ensino fundamental, direciona-se as práticas pedagógicas ambientais, levando o 
aluno a adotar posturas críticas, reflexivas sobre os problemas do lixo no meio 
ambiente e na comunidade onde reside. OBJETIVO: Pesquisar a percepção da 
comunidade escolar da EEB General Osório em relação à ação interdisciplinar 
ligadas ao meio ambiente. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa caracterizou-se 
como bibliográfica, exploratória, descritiva e de campo. Foram aplicados 
questionários impressos, objetivando a coleta de dados quali-quantitativamente, 
referente às práticas pedagógicas realizadas de forma interdisciplinar. A população 
pesquisada constituiu-se 10 pais da comunidade do Bairro Zilda Pacheco; 05 
professores e 17 alunos da Educação Básica do Ensino Fundamental 8º ano da EEB 
General Osório - Três Barras/SC. RESULTADOS: O questionamento para os alunos 
norteou-se sobre o desenvolvimento das atividades curriculares de forma 
interdisciplinar. 04 alunos, ou seja, (24%) dos entrevistados responderam 
positivamente, exemplificando que há interdisciplinaridade em projetos e gincanas 
na escola; e 13 (76%) responderam que não percebem a interdisciplinaridade. Os 
temas ambientais são estudados de forma desarticulados entre as disciplinas 
trabalhadas. Com a interdisciplinaridade, pode haver melhorias em relação à 
conservação do meio ambiente? Os alunos foram unanimes nas respostas, (100%) 
entendem que se as atividades forem articuladas, interdisciplinarmente, o processo 
de ensino-aprendizagem terá melhor qualidade. Os professores foram questionados 
quanto à facilidade em integrar o currículo escolar básico de forma interdisciplinar? 
Pela análise das respostas, 03(60%) dos entrevistados relatam que realizam o 
processo e 02(40%) realizam parcialmente, comprovando as respostas dos alunos. 
Na entrevista com os pais da comunidade, as questões nortearam-se sobre os 
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cuidados com o meio ambiente. Se há hábito de separar o lixo reciclável e orgânico. 
06 famílias, ou seja, (60%) responderam que realizam a ação semanalmente, 
facilitando a coleta seletiva no Bairro; 04(40%) não realizam a separação, 
justificando a falta de tempo para fazer o processo. CONCLUSÕES: Diante das 
informações adquiridas, percebe-se que a interdisciplinaridade na escola e na 
comunidade pesquisada, ainda não está sendo desenvolvida de forma eficiente. E 
que a adequação aos novos conhecimentos de forma interdisciplinar trará melhores 
resultados educacionais, proporcionando entre escola e a comunidade melhorias no 
cuidado com o meio ambiente. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Currículo escolar. Meio ambiente. 
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A PRESENÇA FEMININA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS PELA 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO NO CAMPUS CANOINHAS E POSSÍVEIS 

ARTICULAÇÕES COM O DESENVOLVIMENTO REGIONAL353 

 

Argos Gumbowsky354 
João Carlos Vicente de Lima355 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O debate sobre as relações entre gênero e educação tem-se 
mostrado fundamental para a interpretação das sociedades contemporâneas, assim 
como para a definição de estratégias de desenvolvimento no campo educacional. O 
estudo ora proposto pretende contribuir para a importante discussão acerca das 
relações de gênero, com enfoque na presença das mulheres na Universidade do 
Contestado – Campus Canoinhas. Como contribuição os resultados relatados neste 
artigo possibilitarão a UnC definir políticas mais explícitas de acolhimento, 
frequência e permanência da mulheres no ensino superior bem como compreender 
sua concepção sobre a participação do desenvolvimento regional. OBJETIVOS: O 
estudo teve como objetivo geral analisar a presença feminina nos cursos de 
graduação ofertados pela Universidade do Contestado no Campus Canoinhas e 
possíveis articulações com o desenvolvimento regional. MATERIAIS E MÉTODOS: 
A população pesquisada constituiu-se de 163 alunas matriculadas nos curso de 
graduação presenciais: Direito; Pedagogia; Psicologia, Administração; ‘Ciências 
Contábeis; Medicina Veterinária; Optometria. A pesquisa classifica-se como: básica; 
quali-quantitativa; exploratória; descritiva; bibliográfica de campo. Utilizou-se 
questionário para a coleta de dados. RESULTADOS: Dentre os principais resultados 
destacam-se: a) predomínio de matriculados na faixa etária entre 18 a 14 anos, sendo 
75% das pesquisadas solteiras. b) quanto a cor, 91% se declaram brancas e 67% 
trabalham; c) 76% possuem renda própria e recebem até 1,5 salário mínimo; d) há 
equilíbrio quanto aos município de origem das alunas, sendo que 49% nasceram em 
Canoinhas; e) 94% das alunas possuem computador e 95% acesso a rede mundial 
de computadores; e) na sua maioria frequentam curso de ensino médio propedêutico 
em escola pública. Constatou-se o interesse na continuidade dos estudos após a 
conclusão do ensino superior. Destaca-se o pequeno conhecimento sobre a temática 
desenvolvimento regional, extrapolando-se também para ações na área 
desenvolvidos pela Amplanorte e governo do estado de Santa Catarina, com 
objetivo de reverter o quadro de baixo índice de desenvolvimento quando comparada 
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a região com as demais do estado. Apurou-se também a percepção das estudantes 
quanto a baixa contribuição dos cursos por elas frequentados quanto a contribuição 
no segmento político, agrossilvopastoril e tecnológico. CONCLUSÕES: Concluiu-se 
que embora o percentual de assuntos relacionados ao desenvolvimento da região não 
seja muito alto, as alunas reconhecem a importância do curso que frequentam para 
o desenvolvimento regional. Do mesmo modo, a Universidade do Contestado 
demonstra contribuir para que essas informações sejam disseminadas, afirmando 
mais uma vez a importância de uma universidade no desenvolvimento de uma região. 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Ensino Superior. Mulher e ensino 
superior. 
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ACESSO AO TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA FEMININA: UMA 

ANÁLISE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS NO BRASIL356 

 

Brena Anaisa Trindade357 
Adriana Moro358 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Apesar de não formarem parte do perfil de maior prevalência de 
dependentes químicos no Brasil, as mulheres apresentam maior probabilidade em 
sofrer violência sexual, contrair infecções sexualmente transmissíveis, engravidarem 
ou se sujeitarem a atos sexuais e de prostituição para manterem a dependência. A 
compreensão estereotipada do gênero feminino é constatada em atendimentos a 
mulheres usuárias de drogas. Entendendo o impacto social que a dependência 
química provoca, políticas públicas vêm sendo criadas e discutidas. Dentro desse 
contexto torna-se necessário assegurar que tais políticas estão sendo aplicadas e 
utilizadas conforme a Lei N° 8.080, de 19 de setembro de 1990, citando os principais 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). OBJETIVOS: Sobre o conjunto de 
ações ético-políticas, objetivou-se analisar dados que diagnostiquem o atual 
panorama das políticas públicas para a atenção e cuidado disponibilizados a 
dependentes químicas femininas no âmbito do SUS. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa. Foram coletados dados 
referentes a leitos psiquiátricos, Comunidades Terapêuticas (CTs) e serviços que 
atendam designadamente a dependência química feminina oferecidos em nível 
nacional e no Estado de Santa Catarina. RESULTADOS: Na Federação Brasileira de 
Comunidades Terapêuticas 05 Comunidades Terapêuticas Femininas estavam 
associadas no período analisado. Associadas a Secretaria de Estado da Saúde de 
Santa Catarina haviam 08 CTs associadas, e 01 aceitava nutrizes. Foram constatados 
diversos serviços disponíveis para o tratamento da dependência química, no entanto, 
os dados referem deficiência na acessibilidade ao tratamento sob o contexto feminino, 
onde as vagas femininas não superam um quarto do valor correspondente as vagas 
masculinas. CONCLUSÕES: Frente a análise desses resultados, evidencia-se a 
necessidade de intervenções na execução de políticas públicas voltadas para 
dependência química e que estas possam ter suas ações inseridas no contexto social 
das mulheres brasileiras, além da mudança das concepções de julgamento que 
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recaem sobre esse grupo, tanto por parte da sociedade como por parte dos 
profissionais associados nas redes de atendimento. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Mulheres. Dependência Química. 
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ADIPOSIDADE ABDOMINAL E EXCESSO DE PESO COMO PREDITORES DO 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) 

 

Ana Caroliny de Lima da Silva359 
Barbara Daiana Dino360 

Camila Alessandra Colaço361 
Gabriela Pedroso362 

Mayara Karoline Mikley363 
Waleska Bárbara Baruffi364 

Jaqueline Sueli Horodeski365 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A má distribuição da gordura abdominal, somada ao tecido adiposo 
visceral, aumenta o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. Este risco é 
elevado quando associado à idade e quadro clínico do indivíduo. O Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) consiste em uma destas patologias e define-se como uma 
interrupção do fluxo sanguíneo, no percurso direcionado ao cérebro, bloqueando ou 
rompendo uma artéria. O cálculo do Índice de Conicidade (IC) foi criado por Rodolfo 
Valdez, na década de 90, com a finalidade de avaliar se a gordura localizada na 
região abdominal está relacionada à doenças cardiovasculares. Ele verificou que 
indivíduos com corpo semelhante à um cilindro, baixo Índice de Massa Corporal 
(IMC), menor quantidade de gordura central e com IC aproximado à 1,00, possuem 
menor predisposição à adquirir doenças cardiovasculares; já indivíduos com 
adiposidade abdominal, corpos semelhante à um duplo cone (dois cones com uma 
base comum), alto IMC e IC aproximado à 1,73, possuem maior predisposição à 
adquiri-las. OBJETIVO: Analisar adiposidade abdominal em pacientes com 
diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral imediato. MATERIAIS E MÉTODOS: O 
presente estudo foi caracterizado como descritivo, investigativo, prospectivo e 
transversal. Possui como critérios de inclusão: pacientes com diagnóstico clínico de 
Acidente Vascular Cerebral Imediato, internados na Unidade de AVC de um Hospital 
do Planalto Norte Catarinense, de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos, 
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que aceitaram assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Critérios de 
exclusão: pacientes com dados não fidedignos e com indisponibilidade de realizar a 
avaliação. Foram coletados os dados pessoais, história da doença atual e 
pregressa. Posteriormente, coletados altura e peso, seguido da medida da 
circunferência da cintura, tendo como referência a cicatriz umbilical. Realizado 
cálculo do IC, o qual consiste na circunferência da cintura (m) dividida por 0,109 e 
multiplicada pela raiz quadrada de peso (kg) dividido por altura (m). Calculou-se 
também o IMC, sendo peso (kg) dividido por altura (m) ao quadrado. Os dados 
foram tabulados na plataforma SPSS Statistics 21 e para a elaboração de tabelas, 
utilizou-se o Excel 2013. RESULTADOS: A pesquisa contou com 10 indivíduos, 
sendo 80% do sexo masculino, com idade entre 49 e 85 anos, sendo a média de 
66,40 ± 12,20 anos. Destes pacientes que sofreram AVC, 90% foram Isquêmico e 
10% Hemorrágico, tendo como principal característica a hemiparesia (70%). Pode-se 
verificar que 50% dos indivíduos são considerados Pré Obesos e 10% apresentam 
Obesidade Grau I, e que, se somados, constituem a maior parte da amostra. Estes 
mesmos 60% da amostra apresentam o IC entre 1,30 e 1,40, confirmando que a 
adiposidade abdominal é um dos preditores ao desenvolvimento de AVC. 
CONCLUSÕES: O estudo observou que o excesso de peso e a adiposidade 
abdominal são possíveis preditores ao desenvolvimento do AVC. Desta forma, nos 
certifica que o cuidado com o excesso de peso deve ser constante, prevenindo 
riscos, e melhorando assim, a qualidade de vida dos indivíduos. 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Fatores de risco. Gordura abdominal. 
Adiposidade. Índice de massa corporal. 
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ANALISE DA CAPACIDADE RESPIRATÓRIA EM TCE TARDIO 

 

Ághatta Nikolajof366 
Jimmy Martins367 

Lucas André Ruthes368 
Lucas dos Santos de Oliveira369 

Rafaela Soares370 
Thaciane Taborda371 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com Canova et al. (2010), o traumatismo 
cranioencefálico (TCE) pode ser definido como qualquer agressão que acarreta 
lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, 
meninges ou encéfalo produzindo um estado alterado ou diminuído de consciência, 
causando deficiências dos desempenhos cognitivo, comportamental, emocional ou 
físico, acarretando em um comprometimento funcional parcial ou total (GENTILE, 
2011). Caracterizado por ser uma patologia muito heterogênea, que reúne diferentes 
causas, níveis de gravidade o TCE possui uma ampla gama de prognóstico 
(ANDRADE et al., 2009) e destaca-se como o tipo de lesão mais comum, sendo 
responsável por aproximadamente 70% da mortalidade nos acidentes. 
Adicionalmente, os politraumatizados com traumatismos de crânio têm duas vezes a 
possibilidade de morrerem em relação aos pacientes que não sofreram esse tipo de 
lesão. A reabilitação fisioterapêutica na vítima de TCE visa à recuperação funcional 
do paciente, objetivando o retorno das funções comprometidas pós-trauma e o 
atendimento engloba diversas estratégias, entre elas, técnicas de higiene brônquica, 
reexpansão pulmonar, treinamento dos músculos ventilatórios e a oxigenoterapia 
(SCHETTINO et al. 2007). OBJETIVOS: Realizar a avaliação respiratória pré e pós 
aplicação de um protocolo de reabilitação funcional. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Trata se de um estudo prospectivo, analítico, intervencionista, qualiquantitativo 
realizado entre os meses de agosto e setembro de 2018. A amostra contou com um 
masculino de 23 anos vitima de TCE. Inicialmente foi realizado uma avaliação 
respiratória (voldyne, manovacuometro, peak flow, saturação, frequência cardíaca e 
cirtometria) precedente a execução de um protocolo de exercícios de reabilitação 
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funcional com base no método Pilates. Ao término do protocolo o paciente foi 
reavaliado. RESULTADOS: Foram propostos doze atendimentos, o primeiro para a 
avaliação respiratória, dez atendimentos para a intervenção e o último para 
reavaliação. Durante este, período, foi realizada a avaliação respiratória pré 
intervenção e após seis atendimentos, o paciente permaneceu um período gripado, 
retornando somente para a reavaliação. Na avaliação final, houve o aumento da 
Cirtometria, e o volume inspiratório apresentou um valor abaixo da avaliação inicial, 
considerando que o paciente apresentava-se secretivo. CONCLUSÕES: Considera- 
se importante um maior número de atendimentos para obter melhores resultados, 
tendo em vista que em curto período e somente seis atendimentos, houve bom 
desempenho e aumento de alguns parâmetros respiratórios. 

Palavras-chave: Funcionalidade. Avaliação. Fisioterapia. 
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ANÁLISE DA POSTURA EM ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ághatta Nikolajof372 
Jimmy Walter Martins373 
Lucas André Ruthes374 

Lucas dos Santos de Oliveira375 
Rafaela Soares376 

Thaciane Taborda377 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Hábitos inadequados como o sedentarismo, já desde a infância, 
contribuem para o aparecimento de fraqueza muscular e frouxidão ligamentar, 
sobrecarregando a coluna vertebral, o que resulta em sofrimento, dor e 
incapacidades. Durante o período escolar, o sistema músculo-esquelético encontra- 
se em processo de maturação, e o uso de mobiliário inadequado, transporte de 
cargas excessivas e a manutenção prolongada de posturas estáticas, são fatores de 
risco para o desenvolvimento corporal que pode causar desconfortos, algias ou 
incapacidades funcionais com alterações físico-motoras. Atualmente, observa-se um 
aumento significativo na incidência de problemas posturais em crianças de todo o 
mundo, sendo as causas mais comuns a má postura durante as aulas, uso incorreto 
de mochila escolar, utilização de calçados inadequados, sedentarismo e a 
obesidade. A avaliação postural utiliza tecnologias de baixo custo e de fácil 
aplicabilidade para diagnosticar e controlar as alterações na postura. Sendo assim, 
com uma avaliação postural realizada de forma minuciosa é possível identificar 
alterações localizadas em diversos segmentos corporais como: protusão de ombros, 
alterações nas curvaturas da coluna, alterações na articulação do joelho e outras, o 
que trarão consequências prejudiciais à função de sustentação e mobilidade. 
Portanto, o diagnóstico precoce destas alterações posturais, permite uma 
intervenção eficiente, principalmente tratando-se de um sistema músculo-esquelético 
complacente, como o da criança. OBJETIVOS: Avaliar a postura de escolares  do 
ensino fundamental e identificar a necessidade de acompanhamento 
fisioterapêutico. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo é de natureza 
analítica, prospectiva, qualiquantitativa e intervencionista. Foi realizado no período 
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de 12 de setembro a 23 de outubro. As avaliações foram realizadas nos dias 17 de 
setembro e dia 04 de outubro. Foram incluídos no estudo 40 participantes com idade 
entre 5 e 15 anos, sendo 15 femininos e 25 masculinos, com idade média de 8,8 
anos. Foram excluídos os participantes com menos de 5 anos. Individualmente, 
cada participante foi avaliado sem vestimenta e sem calçados, em posição 
ortostática sob superfície plana, nos planos coronal - anterior, coronal - posterior e 
sagital. Após o período de avaliação, os dados foram analisados afim de identificar 
as alterações posturais que acometem os escolares do presente estudo. 
RESULTADOS: Do total de escolares avaliados, 34 apresentaram alguma alteração 
postural, destes, 32,3% do sexo feminino e 67,7% do sexo masculino. Após a 
avaliação, destacam-se as principais alterações posturais, sendo que 18% 
apresentaram pé plano, 9% apresentaram alterações na articulação do joelho, 37% 
apresentaram alterações nas curvaturas da coluna vertebral e 36% apresentaram 
alterações da cintura escapular, contudo, faz- se necessário o acompanhamento 
fisioterapêutico para estes escolares, ressaltando que alguns participantes 
apresentaram mais de uma das alterações destacadas. CONCLUSÕES: Após a 
análise das avaliações e resultados expressados, consideramos que há a 
necessidade de um trabalho transdisciplinar englobando profissionais da saúde, 
educadores e demais integrantes da instituição escolar, família e os próprios 
escolares, para que desenvolvam-se ações e programas preventivo-educativos 
relacionados a postura e conscientização corporal como forma de promoção à 
saúde. 

Palavras-chave: Pediatria. Avaliação fisioterapêutica. Escola. Postura. 
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ANÁLISE DE RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E NÃO 

INSTITUCIONALIZADOS 

 

Eloize Caroline Cardoso378 
Felipe Jungles379 

Luis Henrique Ulian380 
Milena Raquel Veiss381 

Samara Jurich382 
Aghatta Nikolajof Ribeiro da Silva383 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo biológico, progressivo e universal. 
No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 
o ano de 2020, cerca de 11% da população terá mais de 60 anos de idade. É 
importante atenção maior nesses indivíduos, focando a promoção da saúde, 
garantindo autonomia e independência para essa população. Um dos fatores que 
alteram e interferem na independência dos idosos são as quedas, essas quedas são 
multifatoriais, devido a patologias associadas, diminuição da massa corpórea, 
diminuição da força muscular, estrutura ergonômica não adequada. Alterações do 
equilíbrio são um dos principais fatores que favorecem o risco de quedas em idosos. 
A idade avançada compromete a habilidade do sistema nervoso central em realizar o 
processamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos responsáveis pela 
manutenção do equilíbrio. A falta de equilíbrio nos idosos faz com que eles tenham 
medo de se locomover, pelo fato que possam ter alguma ocorrência de queda, 
trazendo diminuição da autonomia, sofrimento e imobilidade corporal. O 
desequilíbrio tem início entre 65 a 75 anos de idade, sendo que 30% inicia-se aos 75 
anos de idade. As quedas são as conseqüências perigosas, sendo seguidas por 
fraturas, deixando os idosos acamados por dias ou meses e sendo responsáveis por 
70% das mortes acidentais em pessoas com mais de 75 anos. OBJETIVO: Analisar 
riscos de quedas em idosos institucionalizados e idosos não institucionalizados. 
METODOLOGIA: participaram do estudo 12 idosos institucionalizados e 12 idosos 
não institucionalizados. Foram aplicados dois testes que avaliam risco de quedas em 
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idosos, sendo teste Tinetti, no qual os resultados são obtidos em escores, e com 
base na somatória observa-se se há risco de quedas, e o teste Time Up & Go (TUG), 
que consiste em um teste que é obtido o resultado em segundos ou minutos, onde é 
analisado o risco de quedas com o tempo que o idosos percorre o percurso 
estabelecido pelo teste. RESULTADOS: No teste de equilíbrio os idosos 
institucionalizados obtiveram um escore de 10 pontos, e os não institucionalizados 
obtiveram um escore de 15 pontos. No teste de marcha os idosos institucionalizados 
obtiveram um escore de 5 pontos, e os não institucionalizados obtiveram um escore 
de 10 pontos. E no teste TUG os idosos institucionalizados obtiveram um escore de 
19, e os não institucionalizados obtiveram um escore de 16. Com base nos 
resultados obtidos, observa-se que os idosos institucionalizados tiverem melhores 
resultados nos testes de Tinetti e TUG em comparação com os idosos não 
institucionalizados. Resultando em um menor risco de quedas. E com uma maior 
faixa etária. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se com o presente estudo que o 
equilíbro e um fator muito importante na vida do idoso, porém um déficit de equilíbrio 
promove complicações em seu bem-estar, principalmente causando quedas. Os 
idosos institucionalizados apresentaram no estudo um menor risco de quedas, e os 
idosos não institucionalizados tiverem maior risco de quedas. Sugere-se que as 
intervenções fisioterapêuticas tenham maior atenção no tratamento de equilíbrio e 
prevenção contra quedas. 

Palavras-chave: Idosos. Equilíbrio. Quedas. 
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E VENTILATÓRIOS PRÉ E 

PÓS FISIOTERAPIA EM NEONATOS 

 

Barbara Daiana Dino384 

Camila Alessandra Colaço385 
Renata Campos386 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, aproximadamente 10% 
dos partos ocorrem antes das 37 semanas gestacionais, classificando os recém- 
nascidos em prematuros. Por este motivo, devido a imaturidade de seus sistemas, 
geralmente são internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a 
qual tem como principal objetivo aumentar a sobrevida dos neonatos, preocupando- 
se também com a prevenção de complicações advindas do próprio tratamento, como 
imobilização e longo período de hospitalização. Os principais motivos de admissão 
em uma UTIN são a própria prematuridade e a Síndrome do Desconforto Respiratório 
Agudo. OBJETIVOS: Verificar os efeitos da Fisioterapia Respiratória sob os 
parâmetros fisiológicos e ventilatórios pré e pós intervenção. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Foram realizadas observações de 85 atendimentos, em uma UTIN do 
Planalto Norte Catarinense, onde foram anotados os parâmetros fisiológicos e 
ventilatórios dos neonatos (frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, 
complacência e resistência pulmonares) nos períodos pré atendimento, pós imediato, 
5, 15 e 30 minutos, e aplicada a escada de dor Neonatal Facial Coding System (NFCS) 
durante a aspiração de vias aéreas. RESULTADOS: Observou-se que o valor de 
frequência cardíaca aumentou no pós imediato (de 152 para 162 bpm) e após 30 
minutos de intervenção, houve queda da frequência, ultrapassando os valores basais 
(151 bpm). O mesmo processo ocorreu com a frequência respiratória, a qual elevou- 
se de 51 para 61 rpm no pós imediato, retornando próximo aos valores basais no pós 
30 minutos (56 rpm). Também houve melhora na saturação, ao comparar o pré 

atendimento (95%) ao pós 30 minutos (96%). A complacência inicial (16 ml/cmH2O) 
obteve discreta redução no pós-imediato, elevando-se após 5 minutos até alcançar 

seu pico de melhora nos 15 minutos (36 ml/cmH2O), mantendo-se melhor que os 

valores basais no pós 30 minutos de intervenção (30 ml/cmH2O). Quanto à resistência, 
observou-se redução a partir dos 15 minutos pós intervenção, partindo dos 68 

ml/cmH2O iniciais para 51 ml/cmH2O finais. CONCLUSÕES: Foi constatado que a 
conduta fisioterapêutica melhora os parâmetros fisiológicos e ventilatórios em 
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neonatos. Estes benefícios são mantidos ao final de 30 minutos, proporcionando 
bem-estar do neonato. 

Palavras-chave: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Parâmetros. Fisioterapia. 
Recém-Nascido Prematuro. Síndrome do Desconforto Respiratório do Recém- 
Nascido. 
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DINÂMICA OCORRIDA NAS ULTIMAS 3 DECADAS NO “MAR DE ARAL”, ASIA 

CENTRAL 

 

Acácio Guerreiro387 
Gabriel Zarpelon388 

Magno Giovanni Sur389 
Luciane Cristina Lazzarin390 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O sensoriamento remoto vem se difundido cada vez mais no nosso 
dia a dia, permitindo através de imagens e dados, a análise de determinado espaço, 
permitindo a classificação dos elementos, e é com uso dessa geotecnologia que 
realizamos o presente estudo. O mar de Aral é um lago de água salgada, localizado 
na Ásia Central, este já foi o quarto maior lago do mundo com 68 000 km² de 
superfície e 1100 km³ de volume de água, mas tem encolhido gradualmente desde 
os anos 1960 após projetos de irrigação soviéticos terem desviado os rios que o 
alimentam. Em 2007 já havia se reduzido a apenas 10% de seu tamanho original, e 
em 2010 estava dividido em três porções menores, hoje ele continua avançando em 
seu processo de desertificação. OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo foi 
analisar através de imagens de satélite a dinâmica no mar de Aral nas últimas três 
décadas. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a realização do presente estudo, utilizou- 
se imagens de satélite Landsat, obtidas no site oficial da NASA. As imagens 
sofreram tratamento (classificação dos elementos presentes nelas) no software Envi, 
permitindo o cálculo de áreas de cada classe. Através do ArcGis foi possível 
observar a alteração na paisagem ocorrida nas últimas décadas. RESULTADOS: Na 
imagem registrada em 1986, cerca de 60,15% da área total era ocupada por água e 
apenas 39,85% por areia. Na imagem de 2017 foram registrados apenas 25,65% de 
água e 74,35% de areia. O futuro do mar de Aral ainda é incerto, não se sabe se é 
possível, viável e necessário recuperá-lo. CONCLUSÕES: Com os dados obtidos na 
pesquisa, foi possível concluir que a dinâmica ocorrida no mar de Aral tem 
aumentado constantemente, devido a seus afluentes desviados pelos projetos de 
irrigação, e também a poluição local. A tendência é que nos próximos anos, a 
probabilidade de o mar entrar em extinção é grande caso não houver nenhuma 
iniciativa para recuperá-lo. 

Palavras-chave: Mar de Aral. Geotecnologia. Sensoriamento remoto. Ásia Central. 
Imagens de satélite. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ESPAÇO DE PRIVAÇÃO DE 

LIBERDADE 

 

Juliana de Fátima da Silva Schulka391 
Rosane Aparecida da Silva Chagas392 

Argos Gumbowsky393 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os estudos sobre a educação no sistema penitenciário analisam as 
expectativas do sujeito aprisionado, na condição de aluno. Este, em particular, 
mostra que a educação nos presídios procura atender as necessidades do sujeito 
em espaço de privação de liberdade, onde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) e a Lei de Execução Penal contribuem com a articulação entre 
Pedagogia e Direito Penitenciário com objetivos comuns no que diz respeito à 
ressocialização. OBJETIVOS: Pesquisar o processo educacional no sistema de 
privação de liberdade junto identificando as expectativas do sujeito aprisionado 
como aluno na Unidade Prisional Avançada de Canoinhas. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa caracterizou-se como exploratória, descritiva, bibliográfica, 
documental, estudo de caso e de campo. A população pesquisada consistiu em 10 
detentos matriculados no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e o Diretor do presídio. 
O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário e a entrevista com o 
Diretor do Presídio. O local da pesquisa foi Unidade Prisional Avançada de 
Canoinhas. RESULTADOS: Em relação a caracterização dos detentos pesquisados, 
estes se declaram brancos; começaram a trabalhar entre 14 e 16 anos; a maioria 
eram autônomos, não possuindo vínculo trabalhista registrado em carteira de 
trabalho; com residência na zona urbana. Maior número dos pais dos detentos são 
analfabetos. A maioria recebe apoio da família para continuar seus estudos, pois 
não concluíram o ensino fundamental na idade certa. A infração cometida pela 
maioria foi o tráfico de drogas. Embora os detentos estejam num ambiente propício à 
violência, eles não sofreram violência na infância e nem na escola. O principal 
motivo que os levou a retornar aos estudos foi a remissão de liberdade concedida 
pela justiça. Referente as expectativas dos detentos destacam-se o desejo de 
inserção no mercado de trabalho através da escolarização. Os detentos gostam de 
frequentar a sala de aula, e fazem uma avaliação positivas dos professores. Estão 
frequentando a sala para reduzir a pena, assim diminuído o tempo na prisão. 
CONCLUSÕES: Os resultados obtidos evidenciaram a importância da educação 
para a transformação do detento, possibilitando condições melhores para sua 
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ressocialização. Nessa conjuntura, percebeu-se a efetivação da educação como 
num direito de todos os cidadãos conforme preceitua a Constituição Federal; 
independente da condição: se detento ou em liberdade. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação prisional. Educação. 
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ESTUDO COMPORTAMENTAL DE ZEBRA (Equus burchelli antiquorum) NO 

ZOOLÓGICO DE POMERODE - SC394 

 

Franciele Engel395 
Helen GudrudLermen396 

Mariane Spudeitdal Pizzol397 
Elisete Ana Barp398 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As zebras são mamíferos que pertencem à família Equidae, essa 
espécie difere dos outros equínos principalmente por suas características 
fenotípicas, destacando sua coloração chamativa. Boa parte da diversidade de 
animais do gênero Eqqus já estão extintas, que incluem cavalos, asnos, zebras etc. 
Isso fomenta a necessidade de estudos na área para uma melhor compreensão da 
filogenia desse grupo e também da diversificação explosiva das características 
morfológicas do gênero (ORLANDO et al, 2009). OBJETIVOS: O objetivo da 
pesquisa foi observar e descrever os comportamentos de uma fêmea de Equus 
burchelli antiquorum, mantida em cativeiro no Zoológico de Pomerode – SC. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo procedeu-se no Zoológico de Pomerode, 
localizado no centro da cidade. O animal em estudo foi uma zebra fêmea, adulta, 
que dividia seu recinto com um macho da mesma espécie também adulto. As 
observações foram realizadas no período da manhã, por duas horas, com início às 
10h20 min e término às 12h20 min. O método de observação utilizado foi o ad 
libitum com observação simples (ROLL, 2006), sendo que todas as atividades 
desenvolvidas pelo animal foram registradas. RESULTADOS: As categorias 
comportamentais foram observadas somente na fêmea presente no recinto, sendo 
os comportamentos mais expressivos durante as duas horas: balançar a cabeça: 18 
vezes, coçar-se na cerca: 12 vezes, andar pelo recinto: 12 vezes, relinchar: 10 
vezes, ficar parada: 9 vezes, lamber/morder-se: 8 vezes, rumina: 8 vezes, fuçar o 
chão:7 vezes e alimentar-se: 6 vezes.Os demais comportamentos registrados 
foram:desentendimento/ morder o macho, bater a pata no chão, cheirar/ esfregar-se 
no macho, soltar gases, cheirar fezes, urinar e beber água, totalizando um total de 
13 vezes. CONCLUSÕES: O comportamento mais frequente demonstrado pela 
zebra foi o de balançar o rabo repetidamente. Tal fato pode ser justificado pela 
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presença de insetos no local. A literatura conta com poucas informações etológicas 
sobre as zebras, tanto em cativeiro quanto em seu hábitat natural, portanto é 
imperativo o estudo comportamental para estabelecer qualquer entendimento sobre 
a espécie. 

Palavras-chave: Equus burchelli antiquorum. Ad libitum. Etologia. Cativeiro. 
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EVENTOS ADVERSOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

NEONATAL: EXTUBAÇÃO ACIDENTAL E PERDA DE CATETER CENTRAL399 

 

Andreia Eliane Sill400 
Carlos Otávio Senff401 

Fernanda Vandresen402 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os eventos adversos em uma Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN) podem ocorrer devido a diversos fatores, porém alguns são 
inevitáveis. A avaliação das causas com a identificação dos fatores de risco pode 
minimizar os eventos adversos que são evitáveis, e por sua vez podem contribuir 
para o aprimoramento da qualidade e segurança da assistência à saúde (WHO, 
2003). Por se tratar de uma UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), é um 
ambiente extremamente delicado e que requer muita atenção e cuidado na 
realização dos procedimentos. Segundo pesquisas as principais causas que 
interferem na segurança do paciente, é o erro gerado pelo despreparo profissional, 
causando grande resistência para notificações de eventos adversos (EAS). Sendo 
necessária a gestão hospitalar priorizar a segurança do paciente e motivar seus 
profissionais (TOMAZONI, 2015). A presente pesquisa norteia a problemática da 
ocorrência de eventos adversos, especificamente a extubação acidental e a perda  
de cateter central, em uma UTIN. OBJETIVO: Identificar o número de ocorrências e 
os fatores de risco identificados. MATERIAL E MÉTODOS: A estratégia de 
abordagem utilizada foi o levantamento de dados secundários, tendo como 
procedimento técnico de coleta de dados a análise documental. Teve como 
população os pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de 
Janeiro/2016 a Dezembro/2017, que perfazem um total de 300 recém-nascidos. Os 
dados passaram por análise quantitativa, sendo realizada a estatística descritiva 
básica com a utilização do software estatístico SPSS v.21. RESULTADOS: Dos 300 
recém-nascidos, foram submetidos ao procedimento de entubação 44% (132) e 
quanto à terapia infusional, 78,3% (235) utilizaram cateteres centrais. Relacionado 
aos eventos adversos do cateter umbilical, dos 144 inseridos 26,38% (38) foram 
retirados devido a EAS (Figura 1), tendo como relato extravasamento de solução na 
inserção, quebra do cateter, edema em membros inferiores (MMII) e tração acidental 
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do dispositivo. Sobre os eventos adversos com o PICC, dos 239 inseridos 26,35% 
(63) foram retirados devido a EAS, como: quebra, obstrução, soltou, edema, 
infecção, extravasamento, periférico e tamponamento. Quando ao membro para 
punção da inserção do PICC, (Figura 2) 54,8% (131) foram realizadas por meio do 
MSD, seguida do MSE 36,4% (87). A Subclávia com 3,3% (8) outros membros foram 
MID com 2,5% (6), MIE com 2,1% (5) e venoso 0,8% (2). Relacionado aos eventos 
adversos, das 228 intubações realizadas 28,5% (65) ocorreram extubação não 
programada decorrentes de eventos adversos. CONCLUSÕES: Fica nítido o 
importante papel que o enfermeiro tem diante de tais eventos adversos, sempre 
adotando incentivos às notificações por meio de educação continuada, fortalecendo 
a implantação de um sistema informatizado e menos punitivo. Garantindo fidelidade 
dos dados gerados e maior número de notificação, beneficiando também as 
instituições, que poderão traçar novos métodos de cuidados. Por fim, pode-se 
concluir que quanto mais preparada à equipe, menor a chance de um Evento 
Adverso acontecer durante a assistência prestada, melhorando a qualidade da 
assistência e a segurança integral dos recém-nascidos durante sua permanência na 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

Palavras-chave: Neonatologia. Segurança do Paciente. Eventos Adversos. 
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HOMESCHOOLING: É LÍCITO SUBMETER A EDUCAÇÃO DOS FILHOS NESTE 

SISTEMA EM FACE DO CRIME DE ABANDONO INTELECTUAL NO BRASIL?403 

 
Laura Martello404 

Rodrigo Vaz Silva405 
 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: A sociedade vivencia diversas inovações no formato da educação, 
sendo uma das novidades mais relevantes o homeschooling, termo da língua inglesa 
que se refere à educação domiciliar de crianças e adolescentes. Este sistema 
educacional é adotado pelos pais, através de aulas ministradas no ambiente familiar, 
e não na escola, as quais trazem uma forma educacional padronizada e que, em 
regra, não leva em conta as peculiaridades e necessidades de cada aluno. O 
enfoque principal desta pesquisa é a importância e a proteção dos direitos das 
crianças e adolescentes. O direito à educação é um direito social fundamental, que 
se encontra claramente estabelecido na Constituição Federal Brasileira e na 
legislação infraconstitucional, como no Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei de 
Diretrizes e Bases, e também no Código Civil e Penal. OBJETIVOS: Apurar se os 
pais que proporcionam o ensino domiciliar estariam cometendo o delito penal 
qualificado no artigo 246 do Código Penal Brasileiro, verificar a previsão legal do 
homeschooling, comparar o direito do menor à educação, com o crime de abandono 
intelectual, citar casos em tramitação no Supremo Tribunal Federal, decisões acerca 
do tema e também analisar os limites da liberdade de escolha dos meios pelos quais 
a família deve prover a educação de crianças e adolescentes. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica, com metodologia exploratória e explicativa. A 
partir de materiais publicados em livros, artigos, dissertações, teses, análises de 
sites, revistas, configurando uma análise documental. Utilizando-se também de 
consultas de documentos legais, como leis, regulamentos e normas técnicas. 
RESULTADOS: A educação deve ser garantida pelo Estado, os pais têm dever de 
matricular seus filhos e prezar pela frequência escolar, a omissão sem justa causa 
poderá ser caracterizada como crime de abandono intelectual. CONCLUSÕES: 
Contudo, a Constituição prevê apenas o modelo de ensino público ou privado, cuja 
matricula é obrigatória. Nossa legislação não recepcionou o homeschooling, até os 
dias atuais, justamente por não entender que essa forma de ensino seja favorável 
para a criança e adolescentes, sendo indubitável o posicionamento da maioria dos 
ministros do STF no julgamento do RE 888.815. Sendo, portanto, inconstitucional o 
ensino domiciliar. 

Palavras-chave: Homeschooling. Crianças. Adolescentes. Educação. Abandono. 
Intelectual. 
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INCORPORAÇÃO DE FIBRAS DE BAMBU À COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS 

 

Bianca Lara Auersvaldt406 
Luís Antonio Lay407 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Segundo Swamy (2000), o desafio do século XXI está na 
necessidade de se obterem materiais de construção com baixo consumo de energia, 
duráveis e ecológicos, capazes de satisfazer a necessidade infraestrutural da 
população. Logo, o setor da construção civil vem passando por grandes transições, 
investigando novas técnicas e elementos construtivos, tendo como principal objetivo 
diminuir os impactos ambientais. O desenvolvimento e utilização de materiais fibrosos 
incorporados à matrizes frágeis com o objetivo de melhorar suas propriedades é uma 
pratica provecta. Nesse contexto insere-se a fibra de bambu como material alternativo 
de reforço. Sua aplicação mostra-se benéfica e vem conquistando novos segmentos 
na indústria, tornando-se uma alternativa atrativa ambientalmente e economicamente, 
com caráter sustentável tanto na sua obtenção quanto na utilização e descarte. 
OBJETIVO: Elaborar uma pesquisa sobre a utilização de fibras de bambu para 
incorporação ao concreto e analisar suas vantagens e desvantagens, buscando 
conhecer suas características e possibilidades de utilização. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa tem cunho bibliográfico, a qual constitui-se de busca, analise 
e revisão de literatura especializada encontrada em artigos científicos e dissertações 
de estudos já realizados, reunindo e expondo os dados encontrados nas fontes de 
consulta. RESULTADOS: Estudos acerca da utilização das fibras de bambu mostram 
resultados promissores, porém, por se tratar de um material natural, a 
heterogeneidade presente nas características físicas e morfológicas do material, bem 
como seu alto grau de higroscopicidade, apresentam obstáculos, principalmente 
quanto a incompatibilidade, em alguns casos, entre os componentes da matriz e 
componentes das fibras. Segundo Sales (2006), a incorporação oferece à matriz 
cimentícia a qual for incorporada uma melhor distribuição de tensões, maior 
resistência à fissurações e impactos, aumento de resistência à flexão e da capacidade 
de suportar carregamento pós-fissuração, maior ductilidade e tenacidade, suprindo as 
necessidades predestinadas às fibras em geral. Conforme Beraldo e Pereira (2008), 
são capazes de absorver elevada porcentagem de energia, apresentando maior 
capacidade de deformação antes da ruptura. Já Ghavami e Marinho (2001) 
comprovaram sua capacidade de condutividade térmica reduzida, tornando-o um 
ótimo isolante térmico, podendo os princípios serem aplicados também para o 
isolamento acústico. Conforme Zhou (1981) a variação da densidade do colmo de 
bambu normalmente é entre 0,50 a 0,90 g/cm3, diminuindo significativamente o peso 
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do material ao qual seus compósitos serão aplicados. Outro ponto positivo quanto a 
esta fibra esta na estrutura superficial irregular, tal característica tende a auxiliar na 
melhor aderência ao concreto. Outras vantagens se referem a alta produtividade, 
baixa geração de resíduos, rápido crescimento, baixo custo de cultivo, capacidade de 
propagação e regeneração, facilidade na obtenção, abundancia, necessidade de 
baixo consumo de energia para sua produção e de baixo grau de industrialização. 
CONCLUSÕES: Apesar de suas vastas possibilidades, o bambu é um componente 
ainda pouco utilizado e estudado na construção civil. Suas fibras prometem resultados 
promissores no que se refere ao desempenho mecânico, garantindo potencial para a 
sua aplicação em diversos produtos, devendo sempre ser estudada com cautela cada 
aplicação, observando as características e compatibilidades das fibras, dos outros 
materiais e do meio. 

Palavras-chave: Fibras de bambu. Concreto. Sustentabilidade. 
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INFLUÊNCIA DAS JORNADAS DE TRABALHO SOBRECARREGADAS NA 

SAÚDE MENTAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

 

Adriele Senem408 
Fernanda Batista409 

Gustavo Da Silveira410 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As múltiplas pressões sociais exercidas sobre os professores 
certamente têm contribuído para uma crescente insatisfação em relação ao 
processo de trabalho e para o agravamento do adoecimento da classe (ANADON; 
GARCIA, 2004). Em estudo realizado em Hong-Kong, por Chan (2003), foi mostrado 
que a profissão de ensinar é altamente estressante. OBJETIVOS: O trabalho 
apresenta como objetivo geral analisar os estudos desenvolvidos na área da saúde 
mental dos professores e a partir de tais leituras verificar a existência de desgaste 
da saúde mental docente em decorrência de sobrecarga de trabalho. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa de levantamento 
bibliográfico, onde a busca pelos dados foi realizada nas bases de dados Scielo, 
Pepsic, BVS, a partir do assunto “saúde mental do professor”, “docentes e saúde 
mental”. a partir do material encontrado, as informações foram analisadas e tabuladas, 
posteriormente apresentados os principais resultados no decorrer deste trabalho. 
RESULTADOS: Ao analisar diferentes bibliografias na área percebe-se que a saúde 
mental do professor está consideravelmente comprometida, uma vez que, o aumento 
das demandas do seu dia-a-dia, como participar de outras atividades além da sala de 
aula, planejamento e tarefas que envolvem a sala de aula, ainda precisa disponibilizar- 
se para fazer parte de outros afazeres escolares, sejam elas atribuídas pela própria 
escola ou pelos pais e responsáveis de alunos, além dos seus deveres familiares e 
sociais. Cerca de um terço dos professores pesquisados apresentou sinais de 
estresse e Burnout entre os principais problemas de saúde. De acordo com Lima e 
Lima-Filho; Valério, Amorim e Moser (2009), grande porcentagem da classe 
docente, principalmente sujeitos do sexo feminino e casados, apresenta-se com 
exaustão emocional, depressão, síndrome de Burnout e alto aparecimento de 
sintomas de desequilíbrio psíquico, como a ansiedade, estresse, cansaço mental, 
esquecimento, insônia, angústia, dores musculares constantes, tensões musculares 
como dores nas pernas e costas, dentre outros. Além disso, os professores ainda 
têm uma tendência a não perceber o desenvolvimento da doença, além de não ter 
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uma preocupação adequada em cuidar dos sintomas apresentados. 
CONCLUSÕES: A sobrecarga ocupacional pode acarretar diversas patologias 
pertinentes à saúde física e mental dos professores, e além das jornadas de 
trabalhos sobrecarregadas que influenciam diretamente nisso, as condições reais do 
sistema educacional brasileiro ainda não apresentam condições favoráveis de 
trabalho para a classe docente, pois estes se deparam com diversos fatores 
ambientais que influenciam negativamente no planejamento e no desenvolvimento 
de suas atividades, como a iluminação inadequada, ruídos, ambientes em condições 
de higiene precária, ausência de materiais de trabalho necessários, e, além disso, no 
caso das escolas públicas, ainda tem as superlotações das salas de aula. 

Palavras-chave: Escolas. Professores. Saude-mental. 
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MODELO DE APOIO À DECISÃO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE TI 

UTILIZANDO O MÉTODO AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS)411 

 

Edson Pacholok412 
Cleber de Almeida413 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Gestores de empresas que atuam baseadas em uma concepção 
projetizada, vêm priorizando os processos de seleção dos projetos que irão compor 
o portfólio da empresa, para que este se encontre totalmente alinhado às estratégias 
de negócios da organização, principalmente em um cenário sócio econômico 
instável no qual o Brasil está inserido. A composição de portfólios de forma 
displicente pode inserir neste cenário projetos que não contemplem as reais 
necessidades da organização e desta forma causar prejuízos financeiros, 
desperdício de tempo e recursos, além de colocar em dúvida a credibilidade da 
equipe e da própria organização. Selecionar projetos consiste em uma atividade 
chave para proporcionar a aquisição de vantagens competitivas para as 
organizações. Não raro, porém, envolve grupos de interesses, gerando conflitos, ou 
até mesmo a competição entre setores organizacionais. Neste contexto, o 
responsável pela decisão deve determinar quais novas propostas serão executadas, 
quais projetos em andamento serão continuados e qual nível de recursos estará 
disponível para os projetos a serem executados em determinado ciclo. Com base 
neste cenário, é proposto, um modelo de apoio a decisão para seleção de projetos 
de TI utilizando o método AHP (Analytic Hierarchy Process), cuja meta é determinar 
a importância relativa de cada projeto em relação aos critérios selecionados para a 
avaliação. OBJETIVOS: O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um modelo 
de apoio à decisão baseado no método multicritério AHP para a seleção de projetos, 
com o intuito de auxiliar os gestores no processo seleção de projetos das empresas. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Para automatizar todos os processos do método AHP foi 
desenvolvido um ambiente computacional na linguagem de programação Python 
que conta com bibliotecas de código aberto que facilitam o desenvolvimento desta 
pesquisa. Para avaliar o modelo proposto foi desenvolvido um módulo que gera 
aleatoriamente dados que simulam situações reais de decisão com as quais as 
empresas se deparam. RESULTADOS: Ao término da pesquisa obtivemos como 
resultado um modelo de apoio à decisão em um software capaz de auxiliar 
organizações de diversos setores da economia a selecionarem os projetos que 
devem ser executados pela empresa. CONCLUSÕES: Com base nos resultados 
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apresentados o decisor pode efetivar a sua decisão com maior conhecimento sobre 
o problema, e tendo maior confiança de estar fazendo a composição de portfólio 
mais adequada aos reais interesses da empresa. 

Palavras-chave: AHP. Seleção de Projetos. Composição de Portfólios. 
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O BEM ESTAR NAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO: RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS414 

 

Daniele Pedro415 
Luana Maria Graf416 

Wanessa Thayline Binneck417 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho tem como objetivo identificar o bem-estar do indivíduo 
a partir de suas relações interpessoais dentro da organização de trabalho e sua 
importância, quais são as consequências do modo em que os grupos se socializam e 
se desenvolvem. Segundo Gomide et al. (2015) a organização na maioria das vezes 
é definida pelo modo como seus processos são estruturados e trabalhados, a 
organização também, define-se pelo desenho do trabalho, gerenciamento, 
características organizacionais, políticas e procedimentos. Uma organização de 
trabalho é uma entidade holística, um sistema integrado que se baseia na interação 
dos indivíduos que dele fazem parte: o desempenho de cada um afeta o todo da 
empresa (WEISINGER, 1997). Siqueira e Padovam (2008) afirmam que o bem-estar 
no trabalho é formado por junções afetivas positivas com o trabalho (satisfação e 
envolvimento) e com a organização (comprometimento organizacional afetivo). 
OBJETIVOS: Identificar o bem-estar no indivíduo a partir das relações interpessoais 
e sua importância nas organizações. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa 
caracterizou-se pela utilização de um questionário com seis perguntas, sendo elas 
abertas e fechadas, envolvendo a concepção dos indivíduos sobre o bem-estar a partir 
das relações interpessoais no ambiente organizacional. A coleta de dados foi 
realizada no dia 25 de outubro de 2017. Os participantes dividem-se em duas 
empresas do município de Mafra-SC, sendo uma de Refrigeração, e outra de Produtos 
Agropecuários. RESULTADOS: No que se refere sobre o que é necessário para que 
haja bem-estar na organização de trabalho, 62,2% pontuaram que valores sociais 
são fundamentais para o bem-estar no ambiente de trabalho, enquanto 37,8% 
afirmaram que, organização e algumas medidas de relacionamento melhorariam o 
ambiente organizacional. Considerando a relação com colegas de trabalho, 87,5 % 
alegaram como positiva e os outros 12,5 % declararam possuir uma relação negativa. 
Referente ao acolhimento em seu ambiente de trabalho, 81,5% disseram que se 
sentem acolhidos por seus colegas, já 18,5% asseguraram não sentir. A respeito do 
local de trabalho, 68,25% consideram o ambiente de trabalho um local agradável, 
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31,75% responderam não presenciar o bem-estar na organização. Sobre a boa 
relação entre colegas de trabalho, 100% responderam ser de extrema importância 
existir uma boa relação entre ambos. Analisando as consequências que o mal 
relacionamento entre colegas de trabalho podem causar ao desenvolvimento 
individual no ambiente organizacional, 100% informaram problemas de ordem 
emocional, e profissional interligado a empresa. CONCLUSÕES: A partir dos 
resultados identificados, concluiu-se que o bem-estar nas organizações de trabalho a 
partir das relações interpessoais se faz essencial dentro do ambiente organizacional, 
diante os dados obtidos a partir deste estudo, foi possível verificar que a relação 
interpessoal afeta o bem-estar e torna-se um fator importante para os indivíduos 
presentes na organização de trabalho envolvendo seu desenvolvimento e 
produtividade nas atividades. 

Palavras-chave: Organizacional. Interpessoal. Bem-estar. 
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O CONSUMO DA ÁGUA E A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA – ANÁLISE DE 

DETERMINANTE PARA A QUALIDADE DE VIDA E O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL – CONTEXTOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Marciane Conti Zornita418 
Sônia Maria Hey419 

Edson Aires da Silva420 
Gheniffer Fornari421 

Argos Gumbowsky422 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Esse estudo propõe-se discutir a relação entre qualidade de vida do 
idoso e a utilização da água, contextos e políticas públicas, e sua possível articulação 
com o desenvolvimento regional. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 
apenas na ausência de doença ou de enfermidades (OMS, 1946). Oliveira e Santos 
(2013, p. 8), afirmam que os determinantes da saúde incluem condições gerais do 
meio em que o indivíduo está inserido e seus aspectos gerais como físico, culturais, 
ambientais, socioeconômicos e políticos. O envelhecimento populacional é um 
fenômeno mundial que tem se manifestado de forma rápida e distinta, e, conforme 
Araújo et al. (2017) desperta grandes desafios para as políticas de saúde públicas e 
privadas, no sentido de assegurar a continuidade ao processo de desenvolvimento 
humano. Segundo Razzolini e Gunther (2008, p. 25-26), benefícios como o aumento 
da expectativa de vida e produtividade econômica, hábitos higiênicos, controle e 
prevenção de doenças, são resultados de acesso a condições adequadas de 
abastecimento. OBJETIVOS: Investigar indicadores de qualidade de vida na 
população idosa, relacionados ao consumo de água, possíveis interferências na 
saúde, e possível articulação com o desenvolvimento regional. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A análise teve subsídio em revisão bibliográfica e documental. A temática 
possui relação com a vida profissional e acadêmica dos proponentes e constitui-se 
numa abordagem que integra tema no Grupo de Estudos em Desenvolvimento 
Regional. RESULTADOS: A saúde é afetada ao longo da vida pelas características 
do contexto social. Segundo dados (BRASIL, 2018a) houve um número crescente 
importante da população idosa entre 2002 e 2012, passando de 14,9 % para 19,6 % 
das pessoas de 60 anos ou mais. A expectativa é que este número triplique nos 
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próximos 50 anos. Outro efeito desse processo, foi a mudança nos padrões de 
fecundidade da população. A queda nas taxas de fecundidade tem impacto na 
estrutura etária, com envelhecimento populacional, considerando também a 
longevidade. Um fator importante a ser observado pelas políticas públicas em saúde 
e desenvolvimento regional se refere à “evolução da razão de dependência total 
(RDT= a proporção da soma de jovens e idosos em relação à População em Idade 
Ativa) em função das mudanças na estrutura etária” (BRASIL, 2008b, p. 56). Diante 
disso, esse trabalho traz aporte teórico e documental, premissa para pretensões de 
continuidade da pesquisa. CONCLUSÕES: Com o processo de urbanização e o 
aumento constante da população urbana, o sistema de saneamento básico e o acesso 
garantido à água potável é uma premissa adversa para políticas de saúde pública e 
de desenvolvimento. Fatores sociais são determinantes e interferem no bem-estar e 
na qualidade de vida de idosos, e poderiam ser melhor considerados nas intervenções 
de políticas públicas de saúde e, desenvolvimento regional, o que conduz para 
reflexões acerca da importância da continuidade e fortalecimento de estudos e 
planejamento para assegurar à população seus direitos de acesso a um 
envelhecimento de qualidade, consequente qualidade de vida, fator determinante para 
o desenvolvimento regional. 

Palavras-chave: Idoso. Água. Saúde. Políticas públicas. Qualidade de vida. 
Desenvolvimento regional. 
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O SILÊNCIO DENTRO DE CASA: RETRATOS DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM UM MUNICÍPIO DO PLANALTO 

NORTE CATARINENSE NO ANO DE 2016 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista423 
Suelen Bianca Araújo424 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A violência é um fenômeno que sempre permeou as sociedades, 
manifestando-se de diversas formas e sendo escopo de multiprofissionais. Uma das 
principais formas de violência e que vem sendo muito discutida nos últimos trinta anos, 
são os casos de violência contra as mulheres. Para Lamoglia e Minayo (2009) a 
origem dos casos de violência contra a mulher é bastante antiga e está enraizada na 
questão da prevalência do masculino sobre o feminino. De acordo com as últimas 
pesquisas realizadas pela Organização Mundial da Saúde, estimou-se que em média, 
35% de todas as mulheres da população mundial, em algum momento de suas vidas, 
foram vítimas de algum tipo de violência. A nível nacional, o índice de mulheres que 
sofreram algum tipo de violência durante a sua vida corresponde a 70%. 
Caracterizam-se como violência domésticas: a violência física, violência psicológica, 
sexual, patrimonial e moral. Dentre as violências citadas, destacamos neste estudo a 
análise dos casos de violência psicológica, a qual caracteriza-se como toda ação ou 
omissão que causa ou visa causar dano na auto-estima, na identidade ou 
desenvolvimento da pessoa. OBJETIVOS: O objetivo geral do estudo foi de 
caracterizar os casos de violência psicológica atendidos pela DPCAMI da Comarca 
de São Bento do Sul no ano de 2016. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi 
desenvolvido por professores da Universidade do Contestado – UnC em parceria com 
a Psicóloga Policial Civil lotada na DPCAMI da Comarca de São Bento do Sul, com 
a devida autorização da autoridade policial para a análise dos dados. Os dados 
foram obtidos através do sistema informatizado da Delegacia, filtrados de acordo 
com o período solicitado pelos pesquisadores, tabulados e analisados. 
RESULTADOS: Dentre os resultados obtidos pode-se identificar que a forma de 
violência psicológica com maior percentual de ocorrência, é a ameaça (65%), 
seguida da injúria (28,8%), difamação (3,22%) e calúnia (2,98%). Outro aspecto 
relevante a ser destacado está nas características entre vítimas e agressores, 
ambos apresentam pontos de convergência em suas características como: faixa 
etária e escolaridade. Os índices de ocorrência demonstram que as agressões 
psicológicas nos casos de violência doméstica ocorrem na faixa dos 30 a 50 anos e 
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com escolaridade média incompleta. A relação mantida entre vítima e agressor foi 
identificada como sendo conjugal (85%) e demais relações os outros 15%. Fato 
importante de ser destacado é o de que em um número razoável de casos, os 
indivíduos conviviam de forma amasiada por um período relativamente longo e ao 
realizar a denúncia, não sabiam informações básicas de identificação do seu cônjuge, 
como sobrenome, data de nascimento e escolaridade. CONCLUSÕES: Diante das 
informações apresentadas podemos concluir que os casos de violência psicológica 
compreendem mais de 50% dos casos de violência doméstica registrados no 
período analisado e de que estes, em sua grande maioria, também foram 
registrados posteriormente como casos de agressões físicas. A partir destas 
análises podemos identificar que os dados obtidos estão em acordo com os estudos 
já realizados em outros municípios, os quais salientam que a violência física 
geralmente tem seu inicio na violência psicológica. 

Palavras-chave: Violência Doméstica. Violência Psicológica. Psicologia. 
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OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE DO HOMEM (PNAISH) PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

(ESF) EM MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE CATARINENSE425 

 

Eduarda Alves Machado Cordeiro426 
Maria Luiza Milani427 

 

RESUMO 

 

O gênero masculino vem adentrando ao sistema de saúde em busca de uma 
atenção especializada. No entanto a realidade da mobi-mortalidade masculina tem 
chegado a um patamar de alerta. Há dificuldades para que se faça a procura desses 
serviços e até mesmo quando há a procura por parte dos homens. O estudo objetiva 
pesquisar como vem ocorrendo a atuação das equipes das estratégias da saúde da 
família (ESF) para efetivação dos recursos previstos pela Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) em dois municípios do Planalto 
Norte Catarinense (Canoinhas e Rio Negrinho. O texto apresentado neste resumo é 
resultado da bibliográfica, sobre trabalhos de conclusão de cursos, dissertações, 
teses, legislações, artigos e livros. Como resultados do estudo bibliográfico realizado 
que direcionou, estruturou e deu ênfase as ideias iniciais desta pesquisa. Assim, 
define-se que o ‘’o gênero masculino em geral possui maior resistência em relação 
ao cuidado com a saúde, sendo desta forma mais vulneráveis, pois não realizam a 
prevenção na saúde primária, ocasionando desta forma em uma maior morbidade e 
mortalidade. Para entender esse processo é necessário, portanto observar que o 
homem vivencia influências de estereótipos culturais, o qual a sociedade refere-se 
ao homem, como sendo o “sexo forte”, cabendo ao homem sempre ser mais forte, 
resultando desta maneira no descuido em relação a sua saúde.’’ (ANTONOWICZ, 
2017, p.16). Portanto, ‘’o reconhecimento de que os homens adentram o sistema de 
saúde por meio da atenção especializada, tem como consequência o agravo da 
morbidade pelo retardamento na atenção e maior custo para o SUS. É necessário 
fortalecer e qualificar a atenção primária garantindo, assim, a promoção da saúde e 
a prevenção aos agravos evitáveis’’ (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a). Tendo isso 
em vista, é importante ressaltar o trabalho das estratégias de saúde da família (ESF) 
que pode ser definido como ‘’o trabalho em saúde configura-se como um trabalho 
reflexivo, destinado à prevenção, manutenção ou restauração de algo, na ocasião a 
saúde, imprescindível ao conjunto da sociedade” (PEDUZZI et al. 2006, p. 9) 
Conclui-se que mesmo com a ideia disseminada historicamente de homens serem o 
‘’sexo forte’’, de que não adoecem e que não necessitam de ajuda médica, eles vêm 
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procurando ajuda quanto a sua saúde. Há diversas dificuldades encontradas por 
eles no sistema de saúde no quesito estrutural e de funcionamento. Portanto, dado o 
quão é importante que se encontre esses problemas e mostre ideias para que se 
resolva o maior número de questões possíveis. Destaca-se que os resultados ora 
apresentados são parciais, faltando apenas o levantamento de dados ou pesquisa 
de campo para que se possa finalizá-la. 

Palavras-chaves: Saúde do Homem. Políticas Públicas. ESF. 
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PACIENTES NEUROLOGICOS SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE EQUILIBRIO 

DE TRONCO 
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Cibelle Caroline Bredow430 

Juliane Kieski Kovalczikowski431 
Mariane Raziel de Almeida Rogalewski432 

Sanayana Santos Schermack433 
Denise Aparecida de Araújo da Luz Kalil434 

 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: O controle de tronco é uma habilidade motora básica do ser 
humano, sendo que a integridade e a mobilidade dessa região são de grande 
importância para a realização das atividades funcionais diárias, pois a musculatura 
de tronco é essencial no desenvolvimento da marcha, transferências e equilíbrio. 
OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo foi avaliar o equilíbrio de tronco 
apresentado nos pacientes neurológicos, bem como relacionar seu resultado com a 
patologia apresentado pelo mesmo. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi 
realizado na clínica escola de Fisioterapia Neurofuncional Adulto. A amostra foi 
constituída por 23 pacientes, sendo que destes 09 eram do sexo feminino e 14 do 
sexo masculino, apresentando diversas patologias como diagnóstico clínico. 
RESULTADOS: Os resultados foram descritos conforme as patologias apresentadas 
pelos pacientes participantes, sendo que os pacientes de AVC e com lesão medular 
que obtiveram resultados semelhantes, já os pacientes com patologias diversas 
apresentaram melhores resultados, uma vez que se classificam como 
independentes. CONCLUSÕES: Os resultados mostraram que o treinamento do 
equilíbrio de tronco é de suma importância no tratamento fisioterapêutico de 
pacientes neurológicos no processo de reabilitação, fazendo com que os objetivos 
traçados sejam alcançados. 

Palavras-chave: Equilíbrio. Pacientes Neurológicos. Fisioterapia. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL COMO BASE PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Célia Maria Valerio435 
Taiane Larissa dos Anjos436 

Maristela Povaluk437 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Ao se estudar uma determinada comunidade podemos entender 
melhor o ambiente em que ela está inserida e buscar soluções para a conservação 
da biodiversidade local. É nesse contexto que a educação ambiental (EA) atua e 
deve se fundamentar num conhecimento prévio sobre as relações existentes entre o 
homem e a natureza. A EA é interdisciplinar e transdisciplinar, não pode ser uma 
atividade isolada, dessa forma, os projetos de EA, poderão abordar melhor os 
problemas encontrados, podendo assim alcançar melhores resultados. A 
interpretação ambiental se constitui de um conjunto de princípios e técnicas que 
visam estimular as pessoas para o entendimento do ambiente pela experiencias 
prática direta, através das trilhas ecológicas, que possibilitam tornar o conhecimento 
pertinente, contextualizado e real, onde o contato com a natureza é o elemento 
motivador para criar encanto e interesse pela atividade desenvolvida. OBJETIVOS: 
Avaliar a percepção ambiental da amostragem, contribuindo na implementação e 
promoção da Educação Ambiental partir da compreensão da complexidade da 
realidade dos sistemas ambientais nas comunidades. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
Instituição de ensino oferece o ensino fundamental séries finais do 6º ao 8º ano, com 
formação Técnica em Pré-qualificação em agropecuária. Os alunos do 6º e 8º ano 
constituíram a amostra do estudo, conjuntamente com a Trilha Caminho das 
Imbuias, pertencente a referida instituição, localizada na área rural do município de 
Mafra, SC, no bairro Fazenda do Potreiro . A pesquisa de campo foi por meio a da 
aplicação de questionários semiestruturados, elaborados com base em informações 
da fauna, flora e outros recursos naturais que tenham importância para o 
ecossistema local. Após os registros das observações in loco foi elaborado um plano 
de exploração dos aspectos mais representativos da trilha, descrevendo a área de 
estudo. O questionário foi aplicado antes e após a realização da trilha. Os resultados 
foram tabulados, interpretados e apresentados por meio de gráficos, tabelas e 
imagens, a pesquisa caracterizou-se como qualitativa e quantitativa. RESULTADOS: 
A trilha do colégio possui 1.804 m² e está inserida dentro do Bioma Mata Atlântica, 
pertencente a região fitoecológica Floresta Ombrófila Mista ou Floresta das 
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Araucária. As informações obtidas na referida pesquisa, foram analisadas com 
relação as semelhanças e particularidades quanto a percepção ambiental, 
conhecimentos e compreensões dos alunos. CONCLUSÃO: Após a análise de 
dados constatou-se que a 63% da amostragem apresenta percepção ambiental, com 
relação a este aspecto é importante ressaltar a necessidade de subsidiar propostas 
que visam a promoção da educação ambiental no contexto da educação básica. O 
aspecto significativa da pesquisa, foi a prática pedagógica efetuada com a 
amostragem na Trilha Caminho das Imbuias, pois pode-se vivenciar na prática a 
Educação Ambiental, na realidade da própria comunidade. O aprendizado através 
de trilhas interpretativas com vivências na natureza se constitui de um verdadeiro 
aprofundamento, pois, obtém-se respostas sensoriais e afetivas, a paisagem se 
torna o ambiente da aprendizagem dirigida sobre uma visão ecológica do mundo. O 
estudo dos processos relativos à percepção ambiental é fundamental para 
compreender a interrelação do ser humano com o meio ambiente, seja individual ou 
comunitário, em suas expectativas, julgamentos e condutas. 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Percepção Ambiental. Trilha interpretativa 
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PERDAS E LUTOS: PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA AO 

TRABALHAR ESSES SENTIMENTOS EM SEU CONSULTÓRIO438 

 

Françoise Louise Cunha Stanieski439 
Luciani Geraldi440 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Para pessoas que estão lidando com suas perdas e lutos frente ao 
processo da morte possam ter um entendimento apropriado no contexto clínico, 
tendo como promotor desse processo o profissional de Psicologia, é necessário 
analisar cuidadosamente pelo menos dois aspectos no que refere à percepção 
desses profissionais. O primeiro deles envolve a concepção de que Psicólogos não 
diferem de outras pessoas frente as suas perdas e lutos. O segundo aspecto traz 
como exigência examinar com mais rigor o papel do profissional de Psicologia no 
processo de atuação clínico sobre as perdas e lutos. OBJETIVOS: Dada a 
necessidade de conhecimento contínuo e de boa qualidade sobre as percepções 
dos Psicólogos sobre as suas intervenções, o objetivo da pesquisa foi o de verificar 
qual a percepção que os profissionais de Psicologia possuem frente a trabalhar as 
questões de perdas e lutos na área clínica. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram 
sujeitos três Psicólogos que atuam em clínica e que trabalham com pacientes que 
estão em processo de perdas e lutos. RESULTADOS: A pesquisa está em 
desenvolvimento. As entrevistas já foram realizadas com 03 profissionais de 
Psicologia e estão sendo tabulados e analisados os dados. CONCLUSÕES: Os 
dados obtidos por meio da análise dos relatos dos profissionais de Psicologia 
poderão ser consistentes para que se verifique nas suas respostas possíveis 
necessidades de preparo em sua formação e também que estes consigam enfrentar 
a morte, o luto e a perda de uma maneira mais natural e salutar devido à perda que 
possa vir a ter contato no dia-a-dia de seu consultório; afinal, a perda é um fato 
natural, e pode ocorrer em qualquer situação em que o Psicólogo se faz atuar. 

Palavras-chave: Perdas. Lutos. Psicólogo. Intervenção. 
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PSICODIAGNÓSTICO E O ABANDONO DO TRATAMENTO 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista441 
Gislaine Aparecida Romaniuk442 

Jaqueline Viesniewsky443 
Magda Linzmeyer444 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O psicodiagnóstico consiste em uma avaliação clínica, com tempo 
limitado, que utiliza ferramentas como testes e técnicas psicológicas, entrevistas e 
observações. (FRAGA, 2016). Uma das dificuldades encontradas nos atendimentos 
terapêuticos é o abandono precoce do tratamento, por parte do paciente. Segundo 
Benetti e Cunha (2008), a desistência do processo incide na piora do quadro 
patológico, sendo necessário, quando no retorno ao atendimento, iniciar com o 
diagnóstico novamente. Pesquisas (BENETTI; CUNHA, 2008) apontam diversas 
causas para o abandono da terapia. Dessa forma, são de suma importância o 
estudo e a pesquisa referente a este tema, principalmente para psicólogos em 
formação. OBJETIVOS: Levantar hipóteses quanto ao abandono de um 
atendimento em psicodiagnóstico e investigar as principais causas da desistência do 
tratamento psicológico. MATERIAIS E MÉTODOS: Através de um atendimento de 
psicodiagnóstico com uma criança de 13 anos, seu pai e sua mãe, realizado pelas 
acadêmicas, durante a disciplina de Psicodiagnóstico. Por meio de uma pesquisa 
teórica, em fontes eletrônicas que discorrem a respeito do assunto. RESULTADOS: 
As acadêmicas elaboraram algumas hipóteses para o abandono do atendimento pela 
família. Primeiramente, consideram que eles desistiram, pois não vieram por vontade 
própria. O menino foi encaminhado pela escola, que julgava fundamental a sua 
participação em uma avaliação clínica. Pensa-se também que o menino estava 
exausto de ser estigmatizado – “o garoto-problema” – e se intimidou com o tratamento 
recebido durante a sessão, principalmente da mãe, sentindo-se incomodado e 
desejando não prosseguir com os atendimentos. Como terceira hipótese, sugere-se a 
resistência na postura dos pais. Eles aparentavam estar desconfortáveis no ambiente, 
com a presença das acadêmicas. Pressupõe-se que a família abandonou o tratamento 
por conta de o atendimento ser gratuito, ofertado pela universidade e realizado por 
psicólogas em formação, porquanto não depositaram a sua devida relevância. E 
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considera-se que todas as alternativas podem ter se sucedido simultaneamente. 
Benetti e Cunha (2008) sugerem alguns fatores mais comuns para o abandono do 
tratamento psicoterapêutico, como: nível socioeconômico baixo, nível educacional 
baixo, questões demográficas (idade, sexo e local de residência), o desconhecimento 
quanto ao processo terapêutico e ao papel do psicólogo, a qualidade da aliança 
construída entre terapeuta e paciente, o serviço oferecido por terapeutas ainda em 
formação, a troca de terapeutas (principalmente nas instituições públicas), entre 
outros fatores. Homens adultos são os que mais abandonam a psicoterapia; e as 
mulheres comumente trazem uma maior demanda, visto que a mulher foi 
historicamente vista como o gênero mais fraco, então tem maior facilidade em assumir 
o papel de doente, expressão que é culturalmente reforçada. (COSTA; FÁVARO; 
LEITÃO, 2016). CONCLUSÕES: Quando refletimos acerca do abandono na 
psicoterapia, é necessário ter um olhar amplo sobre a situação, pois existem diversos 
motivos que podem levar à desistência. Como psicólogas em formação, idealiza-se, 
muitas vezes, a atuação profissional e se ignoram as possibilidades de insucesso na 
terapia, gerando frustrações. É importante estudar sobre o tema para buscar 
aprimorar as técnicas e os trejeitos no exercício da profissão, além de pensar quanto 
às estratégias de enfrentamento do psicólogo perante a frustração da desistência a 
um atendimento. 

Palavras-chave: Psicodiagnóstico. Psicóloga em formação. Abandono do 
tratamento. Psicoterapia. 
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PSICOLOGIA AMBIENTAL E ENCARCERAMENTO: IMPACTO DAS CONDIÇÕES 

DO MEIO CARCERÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista 
Karolayne Aluana Schultz 

Taisa Caroline Brayer 
Santa Cecília Marques Herzog445 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com Nascimento e Orth (2008) diversos são os fatores 
responsáveis em influenciar o desenvolvimento de um indivíduo desde o seu 
nascimento até a sua morte. Entre os fatores citados pelos autores, considera-se que 
o meio ambiente (espaço onde o indivíduo nasce e cresce), bem como os fatores 
oriundos deste ambiente, são responsáveis por grande parte desta influência. O 
âmbito carcerário mostra grande deficiência perante seus alojamentos espalhados 
pelo Brasil, a qual pode interferir no desenvolvimento físico e psicológico do 
aprisionado tanto dentro do sistema prisional quanto fora do mesmo. A proposta em 
discutir sobre o meio ambiente carcerário e sua influência no desenvolvimento dos 
indivíduos, é de extrema importância, visto os altos índices de indivíduos 
encarcerados em nosso país . Importante salientar ainda que o mesmo deve ser 
discutido para que possamos ter a real noção do funcionamento do ambiente. 
OBJETIVO: Conhecer o ambiente prisional, para possibilitar mudanças positivas de 
auxílio na saúde mental e física do mesmo, para que as negligencias que acorrem no 
meio penitenciário não reflitam no contato com a situação externa do mesmo. 
MATERIAL E METODOS: Para realização do trabalho utilizamos pesquisas em 
artigos, documentários, vídeos, visitamos também o Presidio Regional de Mafra – 
SC, na qual obtivemos experiências sobre atual realidade do mesmo. RESULTADOS: 
No Brasil existem mais de 726 mil presos, assim nosso país chega a ser o terceiro no 
mundo em número total de detentos, constituída por 96,3% de homens e 3,7% de 
mulheres, entre suas maiores causas o tráfico de drogas (28%), roubo e furtos (37%), 
e homicídio (11%), 40% dos presos são provisórios, e perante suas escolaridades 
75% não chegaram até o ensino médio e apenas 1% tem graduação. A superlotação 
está totalmente ligada ao preconceito contra ex-presidiários, pois sem auxilio e 
oportunidades não conseguem adquirir um novo emprego e seguir com seus objetivos 
e metas, voltando assim ao mundo do crime. Dentro do sistema é fornecido estudo e 
condição de trabalho, mas muitas vezes a renda recebida em um trabalho digno não 
chega a margem do dinheiro recebido com o tráfico ou roubo. As mulheres dos 
presidiários, mesmo quando não sentem mais amor ao mesmo, devem continuar 
dispostas para levar alimentos, roupas e tudo que o preso pedir, pois caso ao 
contrário, a saída do detento ao mundo externo pode levar a “caça” de suas 
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acompanhantes, isso também influencia na entrada de suas companheiras no mundo 
do crime, pois são amplamente castigadas pelo acumulo de responsabilidades: cuidar 
dos filhos, manter as despesas, realizar atividades de casa e ainda acompanhar o 
processo penal do seu acompanhante, as consequências dessa sobrecarga trazem 
os pensamentos negativos, que podem levar a roubo e furto, muitas vezes para 
alimentar a família ou fugir das responsabilidades que agora a rodeiam. 
CONCLUSÕES: O estudo possibilita compreendermos como funciona o sistema 
carcerário, e suas condições de habitação, mostrando como o mesmo necessita de 
atenção para desenvolvimento de pessoas de boa índole, trazendo melhorias na volta 
ao meio externo, para o sujeito e a sociedade. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Superlotação. Ambiente. Encarceramento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

267 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

REFLEXOS DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE PREVISTO NA LEI 

13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA) SOBRE A ESTABILIDADE 

DECORRENTE DA GRAVIDEZ446 

 

Jéssica de Souza Czarnos447 
Frederico Slomp Neto448 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil antes da reforma trabalhista, conforme autor França 
(2018) era bastante comum a contratação informal de trabalhadores, no entanto essa 
nova modalidade do contrato intermitente, visa facilitar de uma forma oficial, e retirar 
a informalidade dos trabalhadores que vivem do trabalho informal. Com a inovação do 
contrato intermitente, essa nova modalidade de contrato é considera como contrato 
ativo, não está formalmente desempregado, mas convocado apenas eventualmente 
para trabalhar, recebendo tão somente pelas horas trabalhadas, porém sem qualquer 
garantia de ganho real efetivo, o qual ocorrerá somente na condição de serem 
chamados para atuar, sendo assim não se tem garantias mínimas. O trabalho 
intermitente será um contrato de trabalho solene, devendo ser firmado por escrito e 
registrado em carteira de trabalho, bem como determinar o local da prestação de 
serviços, turnos e horários, formas e instrumentos de convocação e resposta, assim 
como outras combinações de reparação recíproca na hipótese de cancelamento de 
serviços previamente agendados por clientes, o valor da remuneração não poderá ser 
menor que o do salário mínimo em hora ou àquele dos empregados que exerçam a 
mesma função (FRANÇA, 2018). Ademais, frisa-se que para Garcia (2018, p.144) o 
trabalhador pode realizar outras atividades, durante o período que não é convocado 
para a realização do serviço, uma vez que a subordinação, não é continua ocorrendo 
com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, sendo qual for 
a atividade do empregado e do empregador. A convocação deverá informar qual será 
a jornada de trabalho ser feita, com três dias de antecedência pelo empregador ao 
empregado, já a resposta do empregado, por sua vez, ocorrer no prazo de vinte e 
quatro horas, o empregado que se manter inerte presume a recusa, quando houver 
recusa do empregado em atender a convocação não descaracteriza o vínculo e a 
subordinação ao empregador, mas não haverá remuneração. Quando for aceita a 
oferta de trabalho intermitente pelo empregado, as partes que descumprirem o acordo, 
sem justo motivo, estarão sujeitas ao pagamento de multa à outra parte no valor de 
50% da remuneração, devida no prazo de 30 dias, a qual foi revogado pela Medida 
Provisória 808/2017 (MARTINEZ, 2018, p.121). Ao final de cada período de prestação 
de serviço, o empregado receberá, o pagamento imediato da remuneração e das 
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frações correspondentes às férias proporcionais como acréscimos de um terço, ao 
décimo terceiro salário proporcional, ao repouso semanal remunerado e aos 
adicionais legais caso incidentes, a exemplo do adicional de horas extraordinárias se 
for extrapolado o limite da oitiva hora de trabalho num mesmo dia ou do adicional 
noturno, se o serviço for prestado entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte (MARINEZ, 
2018, p.122). Pode a cada 12 meses, o empregado pode adquirir direito a usufruir nos 
12 meses subsequentes, um mês de férias, portanto de houver concordância do 
empregado, as férias podem ser usufruídas em até 3 períodos, entretanto um destes 
não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 
dias GARCIA, 2018, p.148-149). Consta, ainda, que as férias serão indenizadas ao 
final de casa prestação de serviço, ou seja, o direito as férias será apenas permanecer 
sem remuneração durante 30 dias, no qual o empregado não pode ser convocado a 
prestar serviço pelo mesmo empregador (FRANÇA, 2018). Com relação a estabilidade 
da gestante dispõe a Constituição Federal de 1988 a qual dispõe em seu artigo 10, II, 
b, a, que é vedada a dispensa sem justa causa da empregada gestante, desde a 
confirmação da gravidez, bem como até o período de cinco meses até o parto. O autor 
Mauri Masscaro Nascimento (2014, p. 1227) argumenta ainda que “estabilidade 
transitória, aquela produzindo efeitos para toda a relação de emprego, esta somente 
enquanto persistir uma causa especial que a motiva”, portanto, é assegurado a 
gestante permanecer no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, enquanto 
existir uma causa relevante e expressa em lei que permita sua dispensa, A gravidez 
durante o contrato de trabalho gera o direito à estabilidade, essa proteção 
constitucional à empregada gestante no período da maternidade, produz várias 
modificações significativas neste período, pois a mesma precisará de amparo 
daqueles que circundam a sua vida familiar, bem como social e a profissional. De 
acordo com Basile (2015, p. 90) a estabilidade é definida como uma vantagem jurídica 
ao empregado, uma vez que, resguarda de forma permanente a manutenção do 
vínculo empregatício, ou seja, são assegurados todos os direitos do contrato de 
trabalho, dentro da estabilidade ao trabalhador o autor Nascimento argumenta ainda 
que, “a dispensa em desacordo com esse princípio é nula. A consequência da 
declaração de nulidade é a reintegração no emprego, continuando a proteção até́ o 
termo final da estabilidade” (2014, p. 1232). Mesmo nos casos de contratação 
provisória a gestante tem sim estabilidade conforme dispõe a sumula 244 do Tribunal 
Superior do Trabalho, da mesma forma se fosse qualquer outro contrato. No ponto de 
vista do autor Maurício Godinho Delgado (2012) alega que é garantia constitucional 
ultrapassa o interesse estrito da empregada gestante, pois possui manifestos fins de 
saúde e de assistência social, ou seja, não somente em relação às mães 
trabalhadoras como também em face de sua gestação e da criança recém-nascida. 
Contudo, verifica-se que tal proteção, fixada na ordem constitucional com eficácia 
limitada, se traduz na estabilidade no emprego, que veda a dispensa arbitrária ou sem 
justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, sendo assim a garantia da estabilidade é um 
direito da gestante. OBJETIVOS: investigar se o direito a estabilidade é formal ou 
material, se há a harmonização da garantia da estabilidade previsto no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, com a nova modalidade de contrato de 
trabalho. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se como método a pesquisa 
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exploratória, descritiva e explicativa, onde foram realizadas buscas através de autores 
renomados do Direito do Trabalho, decisões de Tribunais, Constituição Federal sobre 
o tema. RESULTADOS: Considerando o objetivo apresentado no presente trabalho, 
tendo como resultado parcial foi possível até a presente data através das pesquisas 
bibliográficas buscar novos caminhos, bem como uma profunda analise dos pontos 
de vista dos autores sobre o tema, ou seja, é possível verificar que mesmo sendo uma 
nova modalidade de contrato ela engloba a estabilidade da gestante, uma vez que 
este é um direito constitucional da mulher na gravidez. CONCLUSÕES: Conclui-se 
até a presente analise que centenas de milhares de mulheres poderão ser contratadas 
de forma intermitente, mesmo sendo um contrato em que o empregador irá convocar 
o trabalhador para prestar o serviço, não quer dizer que afasta a garantia da 
estabilidade da gestante, uma vez que a estabilidade é definida como uma 
vantagem jurídica ao empregado, resguarda de forma permanente a manutenção do 
vínculo empregatício, ou seja, são assegurados todos os direitos do contrato de 
trabalho, dentro da estabilidade ao trabalhador mesmo que o pagamento seja feito 
mediante trabalho é possível verificar que a estabilidade da mulher gestante é um 
direito garantido, mesmo que na sua aplicabilidade ela não seja de forma efetiva é 
de se verificar que o empregador não pode afastar essa possibilidade, uma vez que 
é um direito constitucional. 

Palavras-chave: Estabilidade. Contrato Intermitente. Trabalhadora gestante. 
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RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM PARA A 

ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS 

 

Bruna Caroline Pereira dos Santos de Moura449 
Fernanda Vandresen450 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O processo de preparo, administração e monitorização das 
medicações são de responsabilidade dos profissionais de enfermagem conforme 
apresentado por Grou et al. (2004, p.183) " Os enfermeiros e suas equipes estão na 
linha final desse sistema, podendo ser responsabilizados por erros em quaisquer 
etapas”. Nesse sentido, faz-se necessário que os profissionais e acadêmicos de 
enfermagem estejam sempre atentos na sua assistência ao paciente, com o intuito 
de manter a administração de medicamentos mais segura, não causando danos ao 
paciente. OBJETIVOS: Refletir sobre a relação dos profissionais e acadêmicos de 
enfermagem para a administração segura de medicamentos. MATERIAL E 
MÉTODOS: A pesquisa foi realizada através de estudo bibliográfico onde foram 
selecionados 2 artigos e 1 manual. RESULTADOS: Conforme o guia publicado pelo 
COREN-SP (2017), é necessário que estudantes e profissionais da área da saúde 
compreendam que incidentes relacionados a medicação podem causar danos ao 
paciente e que tais erros, muitas vezes podem ser prevenidos. Nesse sentido, 
fazem-se necessários que tanto os profissionais e alunos compreendam o que 
causou o erro bem como o risco predisponente e, além disso, como tornar esse 
processo seguro. A administração de medicamentos é um dos procedimentos mais 
utilizados no tratamento dos pacientes e que são principalmente realizados pela 
equipe de enfermagem. Assim, essa prática pode ocasionar erros e dependendo da 
gravidade, pode aumentar o tempo de hospitalização e, com isso, aumentar também 
os gastos, tornando-se um procedimento cada vez mais intricado. Conforme 
descreve Alves et al. (2017) a qualidade da assistência ao paciente são fatores que 
influenciam nos diversos serviços de saúde e tem como intuito principal a satisfação 
dos pacientes. A comunicação entre a equipe é um fator considerável quando se 
trata de intercorrências relacionadas a medicação. A comunicação entre os 
profissionais pode evitar intercorrências como dupla administração de medicação ou 
mudança na prescrição, pois, conforme o guia relacionado a administração segura, 
"o processo de administração de medicamentos a pacientes muitas vezes envolve 
vários profissionais de saúde e falhas de comunicação podem levar a lacunas na 
continuidade do processo e também a eventos adversos" (COREN-SP, 2017, p.13). 
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Nesse sentido, discute-se a assistência segura dos profissionais que prestam esses 
serviços. Além disso, o autor discute sobre os eventos adversos que mais ocorrem 
nos serviços prestados pelos profissionais, que, entre eles aparecem os incidentes 
relacionados à medicação, sendo apontados os incidentes relacionados a 
administração de doses ou via errada, as reações adversas graves aos 
medicamentos. CONCLUSÕES: Cabe aos profissionais e também aos acadêmicos 
de enfermagem, inseridos nos serviços de assistência a saúde que realizem seu 
cuidado de maneira segura e que, ampliem seus conhecimentos com o intuito de 
proporcionar assistência de qualidade aos pacientes submetidos aos seus cuidados. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Administração de Medicamentos. 
Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

272 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WILMAR ORTIGARI 
 

Kaio César Mattos Camargo451 
Carlos Eduardo Plens452 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O esporte está ligado a todas as culturas, povos e em todos os 
lugares, desde sempre tem sido uma forma de interação entre as pessoas e 
entretenimento social aqui e em todo o mundo. Curitibanos é um município que 
incentiva a prática de esportes e investe constantemente em seus cidadãos, 
oferecendo de forma abrangente oportunidades em diferentes modalidades. A 
maioria das práticas esportivas são desenvolvidas no Estádio Municipal Wilmar 
Ortigari, que se encontra em más condições de uso devido a sua estrutura ser muito 
antiga. Portanto necessita de uma intervenção requalificaria para que possa atender 
de forma digna a comunidade. OBJETIVOS: Desenvolver um anteprojeto de 
requalificação da área onde está inserido o Estádio e seu entorno, proporcionando 
maior integração do estádio com a população, através do esporte e lazer. Elaborar 
diagnóstico das condicionantes, deficiências e potencialidades; Elaborar uma nova 
proposta que qualifique o entorno e o acesso da comunidade no local, no entanto, 
aperfeiçoando sua infraestrutura e seus principais aspecto funcionais, agregando 
demais funções, se possível. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizadas pesquisas 
bibliográficas e de campo, além de estudo de caso. A pesquisa bibliográfica baseou- 
se em publicações científicas da área de Arquitetura, Urbanismo, Esporte e Lazer. O 
estudo de caso foi desenvolvido, através de visitas in-loco, observando o perfil 
cultural local e sua visão em relação ao estádio. RESULTADOS: Este trabalho 
estruturou-se em capítulos referenciados teoricamente, apresentando a 
contextualização histórica, a estrutura e evolução urbana de Curitibanos/SC em 
paralelo com a história e desenvolvimento do esporte no Brasil e no Mundo. Foram 
abordados elementos de inserção urbana e arquitetônica, condicionantes legais e 
naturais referenciados à localização do estádio. Após estes, foi levantado um 
diagnóstico dos elementos fundamentais presentes no estádio municipal, a sua 
relação com o público, setorização, estacionamentos e acessos. Isso permitiu 
caracterizar o estudo de caso, com análise da organização do objeto do estudo, 
envolvendo suas referências projetuais e diretrizes específicas para a elaboração da 
nova proposta. CONCLUSÕES: O objetivo foi atingido, a requalificação do estádio 
buscou alcançar a identidade do esporte na comunidade; Isso, porque à medida com 
que a população passa a interagir com as atividades esportivas, mais qualidade de 
vida, educação e lazer adquiri. 

Palavras-chave: Esporte. Curitibanos. Estádio. 
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SÚMULA VINCULANTE Nº 56: EFEITOS MATERIAIS DO DESCUMPRIMENTO DE 

CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR À 

LUZ DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

João Alcantara Nunes453 
Luiz Eduardo Cani454 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Prisão domiciliar é uma modalidade de cumprimento de pena nos 
regimes semiaberto e aberto. Especificamente, quanto ao regime semiaberto, as 
circunstâncias estão previstas na Súmula Vinculante nº 56 (BRASIL, 2016). O 
descumprimento das condições da prisão domiciliar aplicada neste contexto não 
integra o rol de faltas graves, hipóteses legais de regressão do regime de 
cumprimento de pena, previstas no art. 50 da Lei de Execução Penal. OBJETIVOS: 
Geral: Explicar que o descumprimento das condições da prisão domiciliar, em 
regime semiaberto, na execução definitiva de pena não configura falta grave e, 
portanto, não é causa de regressão de regime. Específicos: Analisar a prisão 
domiciliar. Compreender as faltas graves. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de 
ordem bibliográfica e documental pelo método indutivo. RESULTADOS: Quanto ao 
regime aberto, a regulamentação da prisão domiciliar está contida no artigo 117 e no 
que tange o semiaberto no artigo 146-B, IV, ambos da Lei de Execução Penal 
(BRASIL, 1984; KUEHNE, 2018, p. 189-193/227-231; ROIG, 2017, p. 378-384/464-
468). Como o descumprimento de condições do regime aberto configura falta grave 
(art. 50, V da LEP), esses dispositivos fogem ao objeto deste trabalho. Da mesma 
forma, a monitoração eletrônica nos regimes semiaberto e aberto está vinculada ao 
cumprimento das medidas previstas no artigo 146-C dessa lei (KUEHNE, 2018, p. 
230-231; ROIG, 2017, p. 464-469). Consequentemente só se pode estar tratando do 
descumprimento das condições da prisão domiciliar em regime semiaberto não 
harmonizado com monitoração eletrônica. Diante da omissão legislativa e por ser a 
atividade estatal expressamente vinculada à legalidade, não se pode determinar a 
regressão de regime do preso que cumpre pena nessas condições, vez que a 
adequação desta situação às já referidas hipóteses que preveem regressão 
implicaria em punição não prevista expressamente em lei, proibida pelo princípio da 
taxatividade, previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição (BRASIL, 1988) na medida 
em que resulta de interpretação analógica prejudicial ao acusado. CONCLUSÕES: 
Em consequência à impossibilidade da determinação de regressão de regime ao 
apenado que deixa de observar condições impostas para o cumprimento da pena 
em prisão domiciliar, resta ao preso a sujeição à alteração da modalidade de 
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cumprimento de pena em colônia agrícola, industrial, ou similar, conforme previsto 
no artigo 91 da Lei de Execução Penal. 

Palavras-chave: Prisão domiciliar. Falta grave. Execução penal. 
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UTILIZAÇÃO DA TECNICA DE FOTOINTERPRETAÇÃO PARA A 

IDENTIFICAÇÃO DE VEGETAÇÃO NA ÁREA DA BARRAGEM DE CONTENÇÃO 

DE CONCÓRDIA-SC 

 

Lucas Sauer de Rezende455 
Luciane Cristina Lazzarin456 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente, as imagens de satélite e fotografias aéreas fazem parte 
do cotidiano. Isso vem proporcionando o treinamento do leitor a ver a paisagem de 
uma maneira diferente, do alto e, assim, aumentar seu campo de visão 
(FLORENZANO, 2002). Os métodos de interpretação visual de imagens de satélite 
ou de fotointerpretação são elementos do sistema de análise de dados em 
sensoriamento remoto. Tal análise pode ser composta por diferentes técnicas, entre 
elas, a fotointerpretação, que é a identificação e a determinação de objetos por meio 
de fotografias, produzindo informações qualitativas (FONSECA, 2011). Desta forma, 
o presente estudo objetivou à aplicação da técnica de fotointerpretação para a 
identificação da vegetação antes e após a construção da barragem de contenção de 
cheias de Concórdia,SC. A área de estudo abrange a área do Parque de Exposições 
de Concórdia/SC, onde esta situada a Barragem de Contenção, encontrando-se 
entre as coordenadas 27° 13' 34.60" de latitude Sul, 51° 59' 59.93" de longitude 
Oeste. A Barragem surgiu com a finalidade de conter a água pluvial, para assim 
evitar-se alagamentos no centro da Cidade. MATERIAIS E MÉTODOS: Os dados 
utilizados foram obtidos a partir de imagens de satélites, disponíveis gratuitamente 
no site da NASA (Earth Explorer) e após realizou-se o processamento digital no 
software ENVI. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Observando-se o mapa obtido, 
têm-se resultados das análises estereoscópicas na imagem de satélite utilizando a 
técnica de fotointerpretação. Visivelmente encontram-se grandes pontos de solo 
exposto e edificações próximas a curso hídrico, o que legalmente, deveria estar 
coberto por vegetação (Área de Preservação Permanente). A presença de solo 
exposto próximo ao curso hídrico pode ser explicada pela erosão ocasionada em 
períodos de chuvas intensas. CONCLUSÃO: O mapeamento do uso e da ocupação 
do solo e a cobertura vegetal da terra são de estrema importância par a 
compreensão da organização do espaço e suas mudanças ao longo do tempo. O 
uso de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento foram essenciais na 
elaboração do mapa de uso da terra, possibilitando assim a compreensão dos 
padrões de organização do espaço. 

Palavras-chave: Barragem. Fotointerpretação. Uso do Solo. 
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3ª JORNADA CIENTÍFICA DE NEGÓCIOS 

 

Ana Paula Della Giustina457 
Claudiane Michaltchuk Granemann458 

Debora Aparecida Almeida459 
Simone Rocha460 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Conseguir unir temas de interesse da comunidade acadêmica em 
um evento que permita além da discussão a implementação de ações concretas e 
significativas é mérito primordial de uma Instituição Universitária. O ano de 2018 foi 
sem dúvida um ano especial para área de ciências sociais aplicadas, especialmente 
para os cursos de Administração e Ciências Contábeis. O termo de cooperação 
técnica entre a UnC e a Receita Federal foi o marco inicial de uma parceria profícua 
e coroada pela boa vontade de docentes, discentes e de toda comunidade da região 
de abrangência da região de Curitibanos/SC. Temos plena certeza que a nossa 
parceria não foi somente benéfica em termos acadêmicos, ela mostrou-se 
enriquecedora para toda população que carece de atenção e de um olhar mais 
atento e pontual. O evento contou que marcou o início do NAF – Núcleo de 
Atendimento Fazendário, teve início com duas palestras, uma que tratou da  
estrutura e funcionamento da Receita Federal e outra que versou sobre educação 
financeira e fiscal. Durante o mês de julho os acadêmicos de Ciências Contábeis e 
Administração expuseram os banners com o resultado dos estágios supervisionados 
obrigatórios realizados no primeiro semestre letivo de 2018/1, essa prática visou 
socializar de forma ampla e democrática os resultados obtidos durante o processo 
desenvolvido em parceria com as instituições cedentes. OBJETIVOS: Promover a 
integração entre Universidade e Empresas, por meio de parcerias e cooperação 
efetiva, reforçando a relevância do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas para a 
Instituição; integrar todas as fases dos cursos de administração e ciências contábeis 
com ênfase na metodologia Problem Based Learning; demonstrar por meio dos 
resultados obtidos nos estágios as soluções encontradas para os problemas 
empresariais; propiciar aos acadêmicos a possibilidade de vislumbrarem novas 
possibilidades de atividades de ensino-pesquisa e extensão vinculadas as parcerias 
e estágios oferecidos pela instituição. MATERIAIS E MÉTODOS: realização de 
palestras e busca de parcerias entre a UnC e a Receita Federal, propiciando 
inclusive a capacitação pela Receita de todos os envolvidos. RESULTADOS: 
Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre UnC e a Receita Federal. 
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Palestras sobre a estrutura e funcionamento da Receita Federal com o Sr.Carlos 
Alberto Padlipskas, Diretor da Receita Federal e sobre educação financeira com o 
Sr. Luiz Spricigo, Auditor da Receita Federal com exibição simultânea, no Auditório 
da UnC e Hall de Entrada de Banners com resultados do Estágio Supervisionado 
Obrigatório Edição 2018-1. CONCLUSÕES: A união de forças das universidades 
com o mundo corporativo traz vantagens para ambos os lados e contribui para a 
formação profissional dos estudantes. Parcerias bem feitas entre o mundo 
acadêmico e o meio corporativo são capazes de suprir necessidades da sociedade e 
são uma característica marcante das nações desenvolvidas. No Brasil, de modo 
geral, essa relação ainda precisa amadurecer para que traga mais benefícios para 
os dois lados e afete diretamente no futuro profissional dos universitários e na 
transformação do país. Pois, enquanto as universidades têm de conhecer as  
práticas empresariais para capacitar seus alunos, o mercado de trabalho depende 
do conhecimento da academia e da formação de bons profissionais para alavancar 
os negócios. 

Palavras-chave: Pesquisa. Ensino. Interdisciplinaridade. Estágio. Parceria. 
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3ª SEMANA ACADÊMICA DE NEGÓCIOS 

 

Ana Paula Della Giustina461 
Claudiane Michaltchuk Granemann462 

Debora Aparecida Almeida463 
Simone Rocha464 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A 3ª Semana Acadêmica de Negócios é uma parceria entre os 
cursos de Administração e Ciências Contábeis, juntamente com o Núcleo Jovem 
Empreendedor vinculado a Associação Empresarial de Curitibanos/SC (ACIC). O 
evento aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de Outubro a partir das 19 horas no auditório 
da Universidade do Contestado (UnC). O evento tem como foco apresentar aos 
universitários e a comunidade o mundo do Empreendedor e enfatizar a importância 
do associativismo e do empreendedorismo nos dias de hoje. Com foco no campo 
acadêmico, o evento também é aberto ao público em geral. O Núcleo do Jovem 
Empreendedor realizou a 3º Semana Acadêmica para mostrar a importância do 
associativismo e do empreendedorismo. Durante os três dias, apresentaram-se 
trajetórias de superação e sucesso, onde um obstáculo se torna uma oportunidade 
para o empreendedor, uma simples mudança de percepção e curiosidade de fazer 
as coisas acontecerem mesmo na dificuldade. Apresentaram-se no evento nomes 
que atuam no mercado nacional e local. O evento tem como missão valorizar as 
empresas locais e regionais, porque além das fachadas, existe sempre uma história 
de superação que leva ao sucesso. Foram momentos repletos de ensinamentos, 
novidades empreendedoras, cases de sucesso e um Stand Up Comedy para deixar 
o ambiente mais leve e descontraído. OBJETIVOS: Desenvolver atividades 
integradas entre os cursos de administração e ciências contábeis estendendo a 
importância do empreendedorismo parta outras profissões, aproximar o meio 
acadêmico do setor produtivo regional; integrar diferentes atividades e ações 
alusivas às comemorações das profissões de administrador e contador; promover 
ações técnicas e culturais que valorizem a incentivem as profissões do administrador 
e do contador. MATERIAIS E MÉTODOS: realização de palestras, cases de 
sucesso e discussões, trazendo até a comunidade acadêmica a reflexão sobre o 
papel do empreendedor e a importância das parcerias de sucesso. RESULTADOS: 
Apresentação “Case de Sucesso” Sul Fibra Chapas Laminadas, Carreira de 
Sucesso com a Drª Roxane Fávero - Delegada da Polícia Civil, um Bate-Papo 
Empreendedor com os proprietários do restaurante Gajin - Cozinha do Japão e da 
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distribuidora DIAMAJU e Stand Up Comedy com Matheus Granemann. 
CONCLUSÕES: Parcerias entre universidades e a comunidade proporcionam 
relacionamentos mutuamente benéficos, nos quais tanto as instituições de ensino 
superior quanto a população podem expressar os seus desejos e necessidades, e 
todos aprendem e evoluem. Tais parcerias podem gerar diversos benefícios 
educacionais e de inovação dentro e fora da universidade. Os resultados do 
envolvimento incluem melhorar relações com a comunidade e minimizar lacunas no 
sucesso dos alunos de baixo desempenho, por meio da atuação efetiva em projetos. 
Essas parcerias oferecem aos universitários a oportunidade de adquirir habilidades 
de pesquisa, de ensino, de comunicação e de gestão, contribuindo para a definição 
de objetivos de carreira e introduzindo novas opções de atuação profissional. Os 
conhecimentos das disciplinas de engenharia são ensinados de forma a promover 
uma compreensão mais profunda e uma maior conexão com o mundo real. 
Docentes ganham novos meios para divulgar suas pesquisas e recrutar jovens 
talentos, enquanto a universidade ganha exposição local positiva. No entanto, 
existem muitos obstáculos que impedem que isso seja simples de ser alcançado. A 
maioria das universidades direciona a maior parte de sua atenção à pesquisa, que 
permite desenvolver habilidades cognitivas e técnicas dos alunos, impulsiona a 
promoção das carreiras dos docentes e oferece oportunidade de crescimento 
financeiro para a universidade, e ao ensino, que está diretamente ligado ao 
desenvolvimento da capacitação de força de trabalho qualificada dos alunos. Além 
disso, a sobrecarga de trabalho – tanto para alunos como para docentes – deixa 
pouco ou nenhum tempo para “atividades extras”. Por último, o envolvimento da 
comunidade é uma prática estranha para muitos dentro das instituições de ensino 
superior. 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Jovem. Associativismo. 
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A AGRICULTURA FAMILIAR E O COOPERATIVISMO NO MUNICÍPIO DE 

GUARAPUAVA - CENÁRIO DE INCENTIVOS E PROTAGONISMO DA 

COMUNIDADE LOCAL 

 

Larine de Lara465 
Allison John de Sousa466 
Milena Cristina Venger467 

Sônia Maria Hey468 
Fernando Volanin da Silva469 

Argos Gumbowsky470 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: É importante relacionar o conhecimento formal curricular e o mundo 
onde cada pessoa se desenvolve. O desenvolvimento se inicia a partir dos recursos 
disponíveis, realizando parcerias com instituições de pesquisa, formando 
cooperativas e utilizando-se da comercialização do produto, como descreve Dowbor 
(2010). É necessário um novo modelo da cultura do desenvolvimento, pois a 
organização local pode ser promotora das condições, em que a agricultura familiar 
pode ser recurso para a indução do desenvolvimento regional para formas mais 
sustentáveis na área. Investigar a contribuição da agricultura familiar no 
desenvolvimento busca verificar o cumprimento e/ou proposição de políticas 
públicas acerca da temática, identificando-se cenário de incentivos e protagonismo 
da comunidade local. OBJETIVOS: Investigar a contribuição da agricultura familiar 
como meio para desenvolvimento do município de Guarapuava. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Foram estudados conceitos epistemológicos e contextos acerca da 
temática, por meio da pesquisa bibliográfica e documental. Para investigar a 
possibilidade de contribuição da agricultura familiar para o município e consequente 
desenvolvimento da região, buscou subsídios na pesquisa documental. 
RESULTADOS: A Política Municipal de Apoio ao Cooperativismo e Associativismo 
da Agricultura Familiar beneficia o setor cooperativista da agricultura familiar na 
promoção e no desenvolvimento social, econômico e cultural, pela Lei Municipal 
2116/2013, com objetivo de prestar apoio técnico, financeiro e operacional 
promovendo parcerias com estudos, pesquisas, eventos, campanhas e orientações. 
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Além de favorecer a adoção de práticas mais sustentáveis e de diversificação do 
cultivo, com uso consciente do solo, assim como a preservação do patrimônio 
genético das culturas e o consumo de alimentos da agricultura familiar, a partir do 
fato de que os mercados locais se tornam opções viáveis para o produtor rural, 
como Terres (2017) descreve. Guarapuava teve seu processo de modernização 
agrária vinculado à instalação de empresas como a Cooperativa Agrária 
Agroindustrial e a Agrogen Desenvolvimento Genético, empresas responsáveis por 
uma significativa parcela da dinâmica econômica do município, como Bastos e 
Fajardo (2017) relata. As cooperativas representam um exemplo de alternativa para 
os agricultores familiares no seu processo de “inserção” no meio socioeconômico 
atual. (COSTA et al. 2015). Nesse sentido, o cooperativismo contribui para que o 
agricultor possa ter a oportunidade de intensificar e aperfeiçoar sua produção 
através de subsídios financeiros proporcionados por cooperativas, que por sua vez 
contam com uma porcentagem da produção dos cooperados. Verificou-se o 
cumprimento e/ou proposição de políticas públicas acerca da temática, identificando- 
se cenário de incentivos e protagonismo da comunidade local. CONCLUSÕES: O 
estudo proporcionou aportes que verificam contribuições da agricultura familiar no 
âmbito social, econômico e cultural no município de Guarapuava. As parcerias 
firmadas com cooperativas locais e ações que incentivam o produtor no comércio 
são fatores identificados que trazem relação com a proposição e/ou cumprimento de 
políticas públicas para o desenvolvimento humano e econômico por meio dos 
processos da agricultura familiar. 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Cooperativas. Desenvolvimento regional. 
Sustentabilidade. 
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A AGROECOLOGIA E A AGRICULTURA FAMILIAR COMO RECURSO PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Allison John de Sousa471 
Larine de Lara472 

Sônia Maria Hey473 
Fernando Volanin da Silva474 

Argos Gumbowsky475 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho se propõe ao estudo da relação entre a agricultura 
familiar no município de Guarapuava e sua articulação com o desenvolvimento 
regional, numa perspectiva sociológica. Dowbor (2006), esclarece que se trata da 
emergência de um novo modelo à cultura do desenvolvimento, quando a 
organização local, com os meios disponíveis, é promotora das condições, e a 
agroecologia, pelo viés deste estudo, pode ser um recurso para a indução do 
desenvolvimento regional sustentável. OBJETIVOS: Analisar a produção de 
hortaliças no município de Guarapuava como recurso da agroecologia e da 
agricultura familiar, e consequente influência no desenvolvimento regional. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A análise tem natureza qualitativa e bibliográfica, 
aprofundada em documentos oficiais norteadores, estratégia de pesquisa 
documental. Os dados sobre horticultura do período de 2015 a 2017 foram obtidos 
na Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), no 
Departamento de Economia Rural do Núcleo Regional (DRN) de Guarapuava. 
RESULTADOS: A área em hectares cultivadas com hortaliças aumentou 9% entre o 
ano de 2015 a 2016, em 2017 aumentou em 20 % em relação a 2016. Comparando 
a produção de hortaliças, o ano de 2015 e 2016, houve redução percentual de 2%. 
No entanto, no ano de 2017 houve aumento de 31% em relação a 2015. Em relação 
às receitas, ano de 2016 obteve receita 6% acima de 2015, em 2017 a receita foi 6% 
superior ao ano anterior. A produção de horticultura do município está crescendo no 
decorrer dos anos, revelando o potencial da agricultura familiar da região. 
Entretanto, mesmo com aumento na produção e área de produção não significa 
necessariamente desenvolvimento. Pois horticultores podem encontrar dificuldade 
desde a produção até a comercialização não provendo renda adequada, com isso, 
podem tender a mudar de área ou ao êxodo rural. São necessários meios que 
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garantam a permanência, no meio rural e na produção de hortaliças, como 
componente importante e incluído na economia local e regional, com valorização dos 
produtos e da produção agroecológica e orgânica. Segundo Ferreira et al. (2014), o 
Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos de Guarapuava, 
aponta que as propriedades visitadas dispõem de características necessárias para 
obtenção do certificado de conformidade orgânica. Os produtores rurais esperam na 
produção orgânica uma possibilidade de mercado para agregar valor aos produtos. 
Entretanto, para que ocorra o desenvolvimento social, ambiental, cultural e não 
apenas o econômico, é aconselhável uma perspectiva agroecológica, visto que toda 
agricultura agroecológica deve ser orgânica, mas nem toda agricultura orgânica é 
agroecológica. CONCLUSÕES: A produção de hortaliças, segundo práticas 
agroecológicas, pode ser um meio para garantia de renda e protagonismo para 
agricultura familiar. Soma-se a esta possibilidade, valorização e promoção do capital 
humano e econômico, e cumprimento e avanços de normas de segurança alimentar 
a ambiental. A agricultura familiar pode ser fortalecida pelos consequentes 
indicadores de incremento ao desenvolvimento regional. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Agroecologia. Capital humano. 
Desenvolvimento Regional. 
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A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO – UMA 

PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA476 

 

Sônia Maria Hey477 
Argos Gumbowsky478 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Nesse estudo relata-se o processo de avaliação institucional no 
ensino superior brasileiro. Busca-se dar enfoque para aspectos legais, históricos e 
evolutivos e a particular discussão do tratamento desprendido ao processo pelos 
órgãos oficiais, em uma perspectiva sociológica. OBJETIVOS: Relatar o processo de 
avaliação institucional no Brasil como meio de indução do desenvolvimento 
institucional e regional. MATERIAIS E MÉTODOS: De natureza qualitativa, 
bibliográfica e bibliográfica, esta pesquisa se ateve ao relato do processo de avaliação 
institucional no Brasil, e sua articulação com desenvolvimento institucional e regional. 
RESULTADOS: Em uma perspectiva sociológica, algumas reflexões no campo 
teórico contemporâneo da avaliação institucional no ensino superior se seguem. 
Considera-se que a instituição ao ser avaliada em níveis diferentes, é confrontada em 
diversas dimensões, sejam “éticas, simbólicas, políticas, sociais e pedagógicas que 
devem ser consideradas como um todo por quem tem especiais responsabilidades na 
administração da educação, quer em nível do Estado, quer em nível municipal e local, 
quer em nível da própria unidade escolar” (AFONSO, 2003, p. 49). Para Brandalise, 
“a criação desses níveis mais globais (mega e macro) deve-se ao fato de a 
avaliação ter adquirido grande centralidade nas políticas públicas pelos organismos 
governamentais, particularmente nas políticas educacionais” (BRANDALISE, 2010, 
p. 317). A autora concluiu que este fenômeno foi apontado pelos estudiosos em 
avaliação como a presença do “Estado Avaliador” na educação, dado o propósito de 
ampliação das ações de controle e fiscalização sobre as escolas e os sistemas 
educacionais. Dias Sobrinho afirma que “universidade é uma instituição da sociedade, 
com quem tem compromissos e responsabilidades inelidíveis. Recusá-los seria negar 
a sua essência e sua principal razão de ser” (DIAS SOBRINHO, 2015, p. 582). Essa 
afirmação anuncia parte dos elementos principais de sentido e valência social a que 
se propõe de forma fecunda a avaliação institucional no ensino superior. Pode-se 
somar à reflexão de que “esta seria a dimensão revolucionária do significado da 
avaliação: uma possibilidade de articulação da instituição universitária com os reais 
problemas da sociedade” (AMORIM; SOUSA, 1990, p. 123). Ressalva para a 
observação de Faoro (2008) acerca do modelo de sociedade que mantém a 
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necessidade da proteção estatal, permitindo que a tradição mantenha a confusão 
entre negócios particulares e negócios públicos. CONCLUSÕES: A proposta 
recorrente seria de buscar a conciliação entre o universal e o local. Remodelar a visão 
sobre essa política e a posicionar de maneira repensada em sua relevância para o 
desenvolvimento institucional e regional, é repensá-la sob o ponto de vista da 
responsabilidade social, em seu papel intelectual, político e moral. É sugerir uma 
reflexão e uma possibilidade. É reconhecer os méritos e os propósitos originais da 
avaliação institucional como um processo de apoio à melhoria da qualidade da 
educação. 

Palavras-chave: Avaliação institucional. Ensino superior. Desenvolvimento 
institucional. Desenvolvimento regional. 
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SUA RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

 

Fernanda Vandresen479 
Giselle Caroline Fuchs480 

Maria Luiza Milani481 
Argos Gumbowski482 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A extensão universitária tem recebido destaque, principalmente nos 
últimos anos, associada ao discurso de gerar desenvolvimento na região em que 
suas ações são aplicadas. Conforme Silva (2004) “é de longo tempo à compreensão 
de que a universidade deveria promover a extensão do saber por ela produzido”. A 
universidade pode estabelecer parcerias com a sociedade, e com estas refletir e 
produzir conhecimento ao mesmo tempo em que relaciona teoria e prática. 
Reconhece-se que o papel da universidade, não se restringe ao fornecimento de 
diplomas de ensino superior, mas sim o de contribuir para o  território que esta 
inserida. OBJETIVO: Expor a relação entre a extensão universitária e o 
desenvolvimento regional. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica descritiva com abordagem qualitativa, a trajetória se deu através de 
consulta em bases de dados online utilizando as seguintes palavras de busca: 
extensão, universidade e desenvolvimento regional. RESULTADOS: Fleck (2011) 
reflete a importância do contexto em que a universidade está inserida, pois esta 
pode ser uma fonte geradora de mão de obra qualificada ao mercado de trabalho. 
Assim, as pessoas qualificadas possuem capacidade transformadora, o que 
favorece a competência territorial e resulta em oportunidades para o 
desenvolvimento. Para Buarque (1994, p. 141), “a política de extensão leva o 
conhecimento ao alcance da maioria da população e permite aos alunos e 
professores descobrir uma realidade social que não conhecem”. Sen (2000) aponta 
que as pessoas são as responsáveis pelo crescimento do meio em que vivem, pois 
mais do que dar início ao processo, elas podem almejar o plano de 
desenvolvimento, e assim contribuir significativamente para a melhoria da qualidade 
de vida. Pode-se afirmar que para o desenvolvimento de uma região é 
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imprescindível o envolvimento das pessoas que ali vivem, devem elas ser o foco das 
estratégias de desenvolvimento regional. As universidades muitas vezes são vistas 
como facilitadoras do progresso e desenvolvimento regional, pois sua contribuição 
vai muito além do conhecimento individual adquirido por cada acadêmico. “A 
universidade é a instituição que melhor pode, democraticamente, promover a 
produção e disseminação do conhecimento e assumir, no mais alto nível, um papel 
crítico na sociedade” (SCHUCH, 1995, p. 151). CONCLUSÕES: A universidade tem 
um compromisso nas suas ações de extensão, comprometida na formação de um 
profissional envolvido com a realidade social, e que este seja um cidadão capaz de 
produzir conhecimento científico que resulte em benefícios à população. As 
atividades desenvolvidas pela universidade através da extensão podem ser um 
elemento de ligação entre os diversos setores da sociedade e a instituição, o que 
consequentemente resultam em benefícios para ambas. A universidade além de 
produzir conhecimento pode contribuir para a superação de desigualdades sociais, o 
que reflete na melhoria da qualidade de vida da população e também contribui para 
o desenvolvimento regional. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Universidade. Extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

288 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

A FORMAÇÃO EM DIREITO – POSSIBILIDADES DE CONTRIBUIÇÃO NA 

GESTÃO PÚBLICA 

 

Fábio Augusto Pletsch483 
Mylena Bermudez Gerke484 

Sonia Maria Hey485 
Argos Gumbowsky486 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Busca-se neste estudo a pertinência da educação formal e em ênfase 
a formação em direito como contribuição para a administração/gestão pública de 
cargo eletivo, especificamente do poder executivo. OBJETIVOS: Investigar a 
relevância da graduação em direito como contribuição para a administração/gestão 
pública de cargo eletivo no poder executivo. MATERIAIS E MÉTODOS: A análise tem 
natureza qualitativa e bibliográfica, aprofundada por meio da pesquisa documental. 
RESULTADOS: Verificou-se a premissa de que o Curso de Direito foi implantado no 
Brasil no ano de 1827, visando preparar jovens de elite para assumir cargos públicos 
do Estado Brasileiro, ou seja, o ensino em direito teve responsabilidade de formar 
burocratas. Aconteceu com objetivos políticos e ideológicos, desvinculado da 
realidade social. Teve finalidades ideológicas e políticas deixando de lado o 
comprometimento que deveria ter com a busca pela justiça e com o bem estar coletivo. 
Para Boisier (1996), o conceito de desenvolvimento está cada vez mais associado à 
interpretação de como as ações educacionais, ambientais, institucionais, éticas, 
políticas, econômicas, promovem a transformação dos seres humanos em legítimos 
seres humanos, e reconhece que desenvolvimento se trata de um processo com três 
cenários interdependentes sendo eles o contextual, o estratégico e o político. O Plano 
de desenvolvimento da Educação (PDE) traz que “o enlace entre educação e 
desenvolvimento é essencial na medida em que é por meio dele que se visualizam e 
se constituem as interfaces entre a educação como um todo e as outras áreas de 
atuação do Estado” (BRASIL, 2008). O objetivo político da educação concentra-se 
em “construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 
nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais e promover o bem de todos” (BRASIL, 2008). A compreensão de como são 
construídas ‘sociedades ideais’, passa pela afirmação de que a função da educação 
se posiciona em um terreno político, “neste sentido clássico em que a política delimita 
a própria atividade de fabricação da sociedade, pela instituição dos valores comuns 
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que devem organizar a vida coletiva e as relações entre indivíduos”. (CASTORIADIS, 
1996). A relação de dependência inerente ao conceito de desenvolvimento 
sustentável de uma região compreende que “principalmente da sua capacidade de 
organização social e política, a qual está relacionada ao aumento da autonomia local 
para a tomada de decisões” (HADDAD, 2009). Acerca do ensino em direito, a 
Constituição Federal clarifica que visa uma formação completa, adequada à diversas 
áreas no mercado de trabalho, projetando o profissional para a área jurídica que se 
divide em diversos ramos, contudo, não se pode considerar que todos os graduados 
em direito estarão aptos a exercer cargo executivo, pois o direito é um fenômeno 
social, um estudo sócio adaptativo que se adequa mediante a construção e 
transformação da sociedade, mesmo que com “vocação para estar em todas as 
partes, para envolver tudo” (FERNANDEZ; FERNANDES, 2005). A educação como 
contribuição a autoformação e, conforme Morin (2008), ensinar e aprender como se 
tornar cidadão, definido em uma democracia, por sua solidariedade e 
responsabilidade em relação a sua pátria. CONCLUSÕES: O trabalho reflete 
relevância pelas reflexões do campo teórico contemporâneo do ensino de direito, da 
gestão pública e do desenvolvimento regional, e que a escola se dá como resposta 
suficiente para grandes questões sociais encerrando os problemas e se destinando a 
resolução de todos. O resultado preliminar conduz à reflexão de que a graduação em 
direito tem probabilidades de culminar em uma gestão pública de qualidade, 
considerando que exercida com retidão, ética e seriedade. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Direito. Graduação. Gestão pública. Poder 
executivo. 
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A IMPORTÂNCIA DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NO 

CONTEXTO HOSPITALAR 

 

Karina Tombini 487 
Fernanda Vandresen 488 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O tema segurança do paciente tem se tornado um assunto gerador 
de discussões, a fim de promover melhorias e evitar eventos adversos durante a 
assistência em saúde (MINUZZ, 2016). Diante de tal importância, em 2002 a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) sensibilizou-se perante essa questão, 
desenvolvendo em 2004 a Aliança Mundial para Segurança do paciente, com intuito 
da criação de políticas e práticas dedicando atenção, propagando melhorias em 
termos mundiais (WEGNER et al., 2016). Logo após o Brasil se comprometer com a 
aliança realizada pela OMS, o Ministério da Saúde institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), através da portaria n° 529 de 1° Abril de 2013. 
Tendo como objetivo principal “Contribuir para a qualificação do cuidado em todos 
os estabelecimentos de saúde do território nacional” (BRASIL, 2013, p.1). 
OBJETIVO: Destacar a importância da cultura de segurança do paciente no 
contexto hospitalar. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada através de 
estudo bibliográfico onde foram selecionados 5 artigos, e legislações específicas. 
RESULTADOS: Diante desse contexto a cultura de segurança do paciente se torna 
um constituinte crítico para análise dos serviços prestados (BATALHA; MELLEIRO, 
2015). Pires (2006) menciona em seus estudos a importância da cultura frente às 
organizações, sendo ela fundamental para compreensão da atitude humana. 
Quando mencionado a cultura com base na segurança do paciente a portaria n° 
529/2013 deixa nítido que “os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no 
cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela 
segurança de seus colegas, pacientes e familiares” (BRASIL, 2013, p.2). Para 
estabelecer a cultura de segurança, é necessário esforço mútuo dos profissionais, 
para que estes substituam o sentimento de culpa e vergonha, reconhecendo os 
problemas assistenciais e podendo assim repensar os processos de trabalho 
(BRASIL, 2011). Ainda há em muitos ambientes de saúde a culpabilização do 
profissional, e seus erros são vistos como fracassos pessoais, reconhece-se então 
que esta cultura de culpa deve ser substituída por uma cultura de segurança, pois 
desta forma os erros podem ser encarados como oportunidades de melhoraria 
(PAESE; SASSO, 2013). CONCLUSÕES: Os serviços de saúde que possuem 
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uma cultura de segurança e não uma cultura punitiva são serviços que possuem 
processos de trabalho baseados na confiança mútua. Um sistema de saúde mais 
seguro promove uma assistência de qualidade, e ao aprender com seus erros 
conseguem minimizar a recorrência dos mesmos. Por isso, a cultura de segurança 
contribui para que os profissionais possam reconhecer suas fragilidades e 
aperfeiçoar a assistência, tornando o cuidado um cuidado mais seguro, pela eficácia 
na adoção de medidas preventivas. 

Palavras-chave: Cultura de segurança do Paciente. Qualidade da assistência à 
saúde. Avaliação da prestação de serviços 
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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO PAI NO PRÉ NATAL 

 

Fernanda Vandresen489 
Maria Francisca Novacki Semke490 

Solana Katerine Semke491 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A gravidez é um momento especial, único, considerado um período 
de grandes transformações no qual envolve a mulher e o homem (ZAMPIERI, 2010). 
Essa experiência de ter filho inaugura um momento importantíssimo no ciclo vital da 
mulher e do homem. O pré-natal é um período essencial para a saúde da mãe e do 
bebê e do pai. A relação do pai e da mãe com seu filho já começam antes mesmo do 
período pré-natal. Sendo assim, pretende-se com este estudo estimular a 
participação do pai nas consultas de pré-natal, trazendo segurança e acalmando a 
mulher. Dessa forma, possibilitando ter um maior vínculo do pai com a mãe e o bebê 
(MALDONADO, 2005). OBJETIVO: Apontar a importância da participação do pai 
nas consultas de pré-natal. MATERIAIL E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada 
através de estudo bibliográfico em que foram selecionados 2 artigos e 1 livro. 
RESULTADOS: A participação ativa do pai na gestação é um fator positivo que 
interfere na relação entre pai e filho após o nascimento, devido à formação de 
vínculos e fortalecimento de laços familiares. É importante o pai participar do pré- 
natal não somente pelo apoio e acompanhamento da gestante, mas também por 
construir sua identidade de pai. O homem além de companheiro pode proporcionar 
apoio emocional, transmitindo segurança à mulher e gerando maior proximidade e 
intensificação do relacionamento (ZAMPIERI et al., 2010). O pai também enfrenta 
dúvidas e vive momentos de angústia. É comum todos estarem preocupados com a 
mãe e esquecerem-se do pai. Por isso, a atenção de um profissional de saúde é de 
extrema importância neste momento para reconhecer as dificuldades encontradas 
pelo homem, esclarecer suas dúvidas e estar motivando seu envolvimento e 
participação (PICCININI et al., 2004). Incluir o homem nas consultas de pré-natal é 
uma estratégia que proporciona maior interesse na gestação estimulando o homem  
a ter um maior cuidado com a mulher e o bebê. A paternidade em lares onde os  
pais, homem e mulher, possuem um bom relacionamento proporciona à criança um 
desenvolvimento mais saudável e harmonioso. CONCLUSÕES: O envolvimento do 
pai na gestação é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Essa 
presença aumenta a segurança do pai e da própria mãe em relação ao bebê e 
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possibilita maior interação familiar. O pai é uma figura muito importante no período 
pré-natal e a sua participação deve ser incentivada. Contudo nota-se a redução do 
tempo de trabalho de parto trazendo assim um vínculo familiar consistente. 

Palavras-chave: Participação. Pai. Pré-natal. Enfermagem. 
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A PROBLEMÁTICA DOS ANIMAIS ERRANTES EM CONCÓRDIA/SC 

 

Mariane Spudeit Dal Pizzol492 
Marcela Adriana de Souza Leite493 

 

RESUMO 

 

Desde a domesticação dos animais a relação que o ser humano estabeleceu com 
eles vem se moldando de forma a utilizá-los como fonte de alimento e trabalho, mas 
também relações de amizade e afeto. Juntamente com a adoção dos animais, 
alguns problemas vem a tona, como a necessidade de métodos de controle 
populacionais acessíveis e efetivos. Com a proliferação excessiva dos animais 
(principalmente cães e gatos), ainda é preciso lidar com possíveis focos de 
tansmissão de doenças e zoonoses no meio urbano. A maior parte das iniciativas 
para solucionar problemas de abandono animal e controle populacional partem de 
organizações não-governamentais, custeadas através de doações e sócios 
contribuintes, que participam ativamente nos trâmites para adoções de forma 
regional. Este estudo tem o objetivo principal de obter dados para identificar e 
caracterizar a problemática envolvendo o abandono de animais domésticos no 
município de Concórdia-SC. O estudo surgiu da necessidade de ter acesso a 
informações sobre o abandono de animais domésticos no município, pois estes, 
apesar das leis que os protegem, ainda estão vulneráveis e representam um 
problema de saúde pública. A vigilância sanitária não dispõem de dados sobre 
animais errantes, apenas ocorrências de mordidas e casos de raiva. Os dados foram 
obtidos por meio de revisão bibliográfica e aplicação de questionário dirigido a Ong 
ConAnimal (Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal) na modalidade 
de respostas abertas. O estudo foi desenvolvido no primeiro semestre do ano de 
2018. Foi possivel identificar que mensalmente chegam cerca de 50 animais para a 
tutela da Ong, muitas vezes incluindo ninhadas inteiras, alguns destes animais ficam 
em lares temporários e outros são levados para o cuidado dos voluntários da Ong. 
Em média apenas 14 animais são adotados por mês, representando apenas 28% do 
total, o que demonstra que o excedente ainda é muito grande (n=72%), e 
precisamos de alternativas para mudar essa realidade. Cerca de 10% dos animais 
adotados retornam para a Ong. A ConAnimal já proporcionou mais de 2.000 
adoções desde que surgiu há 12 anos. Algumas considerações importantes a serem 
salientadas principalmente quanto ao retorno de animais que já foram adotados 
deixa claro a necessidade da conscientização da população para a adoção 
consciente e da castração como medida de controle populacional e de zoonoses. O 
que dificulta mensurar a magnitude do problema. A dificuldade na obtenção de 
dados demonstra que muitas pesquisas adicionais serão necessárias para mensurar 
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a magnitude dos problemas relacionados ao abandono animal e zoonoses no 
município de Concórdia. 

Palavras-chave: Abandono Animal. Animais Errantes. Zoonoses. Animais 
Domésticos. 
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A PRODUÇÃO SOCIAL DA HETERONORMATIVIDADE: ESTUDO SOBRE 

DISCURSOS DA SEXUALIDADE 

 

Simone Carniel Miniuk494 
Vinícius Armiliato495 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A noção de heteronormatividade indicada pelos estudos de gênero 
alerta para a construção de um discurso “patologizante” de todas as orientações 
sexuais que são distintas da heterossexual. Desde a publicação das Resoluções N. 
001/99 e N. 001/18 do Conselho Federal de Psicologia, reforça-se o compromisso 
ético de reconhecimento das manifestações plurais da sexualidade, e do trabalho de 
combate ao preconceito e discriminação em decorrência da orientação sexual e 
identidade de gênero. Considerando a atuação do/a profissional de psicologia, 
demanda-se no presente trabalho como se produz o discurso sobre a 
heteronormatividade e de que forma o/a psicólogo/a deve se posicionar? 
OBJETIVOS: Apontar diferentes discursos heteronormativos; indicar a importância 
trabalho do/a psicólogo/a no reconhecimento das manifestações plurais da 
sexualidade. MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão de literatura dos discursos sobre a 
heteronormatividade a partir da perspectiva dos estudos de gênero (BUTLER, 2003). 
RESULTADOS: Observou-se que o discurso heteronormativo associa a sexualidade 
normal a um ato entre duas pessoas de sexo biológico distinto que visa a procriação. 
É o que acontece no caso da Bíblia (LEVÍTICO, 15:16) e nos textos teológicos de 
Agostinho de Hipona (354-430). Este considerou que o ato sexual só poderia ser 
moralmente aceito caso tivesse como fim o aumento da prole (PIMENTEL, 2016). 
Posteriormente, quando dos primórdios da psiquiatria ao no final do século XIX, o 
trabalho Psicopatia do sexo, de Richard Von Krafft-Ebing (1840-1902), faz um 
inventário de práticas sexuais consideradas desviantes e patológicas. O autor 
entendeu como patológico tudo o que está fora de um padrão comportamental com 
vistas à procriação (KRAFFT-EBING, 1895). No entanto, a revisão de literatura 
também encontrou na psicanálise uma abordagem distinta da heteronormativa. Isso 
porque Sigmund Freud (1856-1939), ao reconhecer manifestações plurais da 
sexualidade em seu livro Três ensaios para uma teoria da sexualidade, retirou o 
estigma patológico de orientações sexuais fora do espectro da heterossexual 
(FREUD, 1905). Já nos estudos contemporâneos, o trabalho da filósofa 
estadunidense Judith Butler ressalta que a noção de heteronormatividade deve ser 
revisitada, dado que é construída pelos discursos religiosos e políticos, além de 
alimentar preconceitos concernentes a homossexuais, bissexuais e transgênero 
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(BUTLER, 2003). CONCLUSÕES: A pesquisa bibliográfica revelou que a 
heterossexualidade com vistas à procriação esteve costumeiramente associada à 
normalidade, enquanto que orientações distintas frequentemente foram 
consideradas patológicas. Dado que a heteronormatividade produz estigmas 
significativos nas pessoas que não cumprem com a orientação sexual esperada pela 
norma social, ignorando a particularidade dos afetos de cada sujeito, o/a psicólogo/a 
pode ser aquele/a capaz de problematizar os discursos que vêm a causar sofrimento 
psíquico naqueles que estão fora do espectro heteronormativo, como a população 
LGBT. Além disso, deve o/a profissional ser capaz de acolher o sofrimento psíquico 
resultante da patologização de uma forma de existência singular. 

Palavras-chave: Sexualidade. Heteronormatividade. Orientação sexual. População 
LGBT. Estudos de gênero. Atuação profissional em psicologia. 
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ABORDAGEM MULTIDIMENSIONAL DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS 

VINCULADOS A POPULAÇÃO IDOSA 

 

Felipe da Silva Carvalho496 
Debora Aparecida Almeida497 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Devido ao aumento gradativo da população idosa, torna-se 
relevante pesquisar quais as configurações dessa população. Neste sentido, o 
presente estudo procura diagnosticar como se configura a terceira idade do 
município de Curitibanos/SC com ênfase nas questões de cunho socioeconômico, 
através de uma pesquisa exploratória, apoiado numa análise conceitual e 
documental. Ela parte da realidade regional para compreender a atuação dos atores 
envolvidos na temática em questão. A dinâmica de relações entre as sistemáticas 
intergeracionais é traduzida por uma teia de relações que envolvem desde as 
relações familiares, e do entorno em que os idosos se reportam. A cooperação entre 
a universidade e a comunidade está cada vez mais em pauta nas políticas de 
desenvolvimento social e econômico. A realização da pesquisa visa, por um lado 
produzir informações que possam subsidiar o investimento público nesse público 
específico, por outro, suprir a defasagem existente por conta da falta de informações 
concretas sobre a terceira idade no município de Curitibanos/SC. OBJETIVOS: O 
objetivo geral foi diagnosticar como se configura a terceira idade do município de 
Curitibanos/SC com ênfase nas questões de cunho socioeconômico. Os objetivos 
específicos levantar dados relativos às dimensões sociais, econômicas e de saúde e 
qualidade de vida; entender a perspectiva com ênfase nos valores, comportamentos, 
estilo de vida e necessidades específicas; analisar o perfil da população 
considerando a análise com ênfase no questionário funcional multidimencional 
desenvolvido para população idosa - BOAS - (BRASIL OLD AGE SCHEDULE). 
MATERIAIS E MÉTODOS: O delineamento da pesquisa baseou-se em uma 
pesquisa de cunho descritivo na estimativa de amostra conhecida e finita simples, 
considerando a população dos Bairros do município de Curitibanos/SC, o universo 
enquadra-se entre a faixa de 3.000 a 10.000, desta forma a quantidade mínima de 
questionários aplicados foi de 300 questionários. O instrumento de coleta de campo 
foi um questionário constituído por 76 questões fechadas. Por fim, cabe informar que 
os dados coletados foram tabulados utilizando o auxílio do software Survey Monkey, 
o que permitiu verificar todos os dados, considerando o grau de confiança e ainda 
fazer os gráficos para maior compreensão dos resultados. CONCLUSÕES: Os 
resultados demonstram que há equilíbrio entre os respondentes apresentando um 

                                                           
496

Acadêmico do curso de Administração pela Universidade do Contestado – UnC Curitibanos. E-mail: 
f.carvalho@hotmail.com.br 

497
Docente do curso de Administração pela Universidade do Contestado – UnC Curitibanos, 

Pesquisadora vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração e Ciências Contábeis- 
GEPACC da Universidade do Contestado – UnC. E-mail: deboraalmeida@unc.br 

mailto:f.carvalho@hotmail.com.br
mailto:deboraalmeida@unc.br


 
 

299 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

resultado de 56,65% de homens e 43,35% de mulheres. As duas faixas mais 
expressivas compreendem a idade de 66 a até 70 anos com 29,26% e a faixa de 70 
até 75anos de idade com 34,50%. Percebe-se que residem há um tempo 
considerável na região. Considerando que 31,82% moram em Curitibanos de 5 a 10 
a anos, 22,73% moram de 10 a 20 anos e 30,45% moram há mais de vinte anos. 
Apesar de 47,40% dos idosos não sentirem-se satisfeitos com as suas vidas em 
geral, 52,60% estão satisfeitos com a vida que levam. Com relação aos motivos de 
insatisfação, os principais são: Problema de saúde;Problema econômico;Problema 
de moradia;Problema de transporte. Com relação a condição geral da saúde nota-se 
que 36,56% consideram ruim, 33,92% consideram ótima e 24,23% consideram boa. 
Apenas 5,29% afirmam ser péssima. 

Palavras-chave: Corrupção. Rabos Presos. Pesquisa Interventiva. 
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ANÁLISE DA COORDENAÇÃO MOTORA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E 

NÃO INSTITUCIONALIZADOS498 

 

Flávia Becker499 
Lais Fernanda Sumocoski500 

Larissa de Lima501 
Lucas Willian Kutchka502 

Maria Jaine Woiciekovski503 
Milena Cidral de Siqueira504 

Aghatta Nikolajof Ribeiro da Silva505 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento desencadeia modificações fisiológicas, 
funcionais, fazendo com que o idoso tenha um declínio na capacidade funcional, 
refletindo em seu desempenho motor, o que acarreta em diminuição da capacidade 
de combinar movimentos, interferindo na agilidade, coordenação motora fina do 
mesmo. O idoso institucionalizado é mais suscetível a limitações do que o não 
institucionalizado, favorecendo o aparecimento de doenças crônico-degenerativas, 
ocasionando declínio na autonomia e na consciência do próprio corpo, estando 
relacionado com à falta de ocupação, e à indisposição que apresentam. A 
fisioterapia entra neste contexto proporcionando ao idoso aumento da 
funcionalidade, coordenação, desempenho motor e equilíbrio, deixando o mesmo 
mais ativo e diminuído o risco de os mesmos adquirirem doenças demenciais e 
agravos senis. OBJETIVO: A pesquisa teve o objetivo de avaliar a coordenação 
motora fina em idosos institucionalizados e não institucionalizados, assim como 
verificar a capacidade funcional, quantificar agilidade e comparar o nível de 
coordenação motora fina desses idosos. METODOLOGIA: Foi realizada uma 
pesquisa em que foram avaliados 21 idosos, divididos em dois grupos sendo eles 
G1 (idosos institucionalizados do Lar São Francisco de Assis – Mafra –SC) com 11 
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idosos participantes, 72,7% do sexo feminino e 27,3% sexo masculino. O grupo G2 
(idosos não institucionalizados) contou com 10 idosos participantes. 60% feminino e 
40% masculino. A avaliação foi realizada diante de um teste que representou 
atividades da vida diária, aonde foi disposto em uma superfície de madeira um kit 
contendo uma fechadura, uma tomada, um soquete para encaixar uma lâmpada e 
uma torneira, lado a lado aonde o idoso teve que colocar e girar a chave da 
fechadura, colocar o plug na tomada, desrrosquear a lâmpada e abrir e fechar a 
torneira. Cada idoso teve três chances para realizar o teste e o menor tempo foi 
utilizado como dado. A avaliação foi uma adaptação do teste utilizado por Antes, 
Kartzer, Corazza em 2008. Os dados foram analisados pelo programa de software 
IBM SPSS statistics 21. A análise utilizada foi frequência para as variáveis 
categóricas e média e desvio padrão para as numéricas. RESULTADOS: Foi 
realizado uma comparação em segundos entre os dois grupos G1 e G2 aonde 
obtivemos respectivamente a média e desvio padrão de 72,63±28,15 e 14,50±3,20 
com a diferença de 58,13±24,95, também foi comparado os valores obtidos nessa 
pesquisa com o teste de Antes, Kartzer, e Corazza (2008), que tinha como média de 
referência 9,09±2,41 e o resultado da diferença para G1 foi de 63,54±25,74 e para 
G2 5,41±0,79. CONCLUSÕES: Conclui-se que idosos institucionalizados tem uma 
tendência maior em apresentar déficits em relação a coordenação motora fina, 
comparado a idosos não institucionalizados, sendo que esta diferença está 
relacionada com as condições clínicas, demográficas e sociais. Em razão dessas 
alterações, compreende-se a importância da fisioterapia na atuação preventiva e 
assistencialista no processo de envelhecimento, possuindo um papel relevante ao se 
tratar de coordenação motora, buscando melhorar e prevenir as alterações 
mecânicas que a idade acarreta, influenciando em uma melhor qualidade de vida e 
aumento da funcionalidade em atividades de vida diária. 

Palavras-chave: Fisioterapia. Envelhecimento. Destreza Motora. Saúde do Idoso 
Institucionalizado. 
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ANÁLISE DA EXPANSÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, SC NOS 

ÚLTIMOS DEZ ANOS ATRAVÉS DE IMAGENS DE SATÉLITES E SOFTWARES 

DE SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Gerson Adriano Koch506 

Luan Antonio Chiuchi507 
Maurício Bizon508 

Luciane Cristina Lazzarin509 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A expansão da urbanização no Brasil é recente, registros indicam 
que foi apenas na década de 70, que notou-se um crescimento notável, onde as 
cidades começam a ser o foco das imigrações existentes segundo Brito et al. (2005). 
Porém, em Concórdia/SC, a população urbana era menor que a rural, ainda no início 
da década de 80 a população rural ainda era maior que a urbana, apesar da taxa de 
urbanização nesta década ter crescido consideravelmente. O acelerado 
desenvolvimento econômico, aliado ao crescimento urbano dinâmico de 
Concórdia/SC, deu-se somente após a instalação de uma grande agroindústria no 
município. Segundo Faure et al. (2002), as ferramentas do sensoriamento remoto 
permitem contornar parcialmente as dificuldades oriundas do rápido crescimento 
urbano, onde recentemente deu-se a utilização de imagens de satélite para 
visualizar a extensão espacial de cidades e as suas evoluções. OBJETIVOS: O 
objetivo do presente estudo foi estimar o aumento da área urbana do município de 
Concórdia, SC nos últimos dez anos através de imagens de satélites. MATERIAIS E 
MÉTODOS: As imagens da área de estudo, são oriundas do satélite LANDSAT 8, 
obtidas gratuitamente através do site na NASA (http://earthexplorer.usgs.gov). As 
imagens utilizadas foram do ano de 2008 e 2018, respectivamente. Através do 
Software ENVI 5.1 foi realizada a etapa de classificação da imagem, sendo elas: 
Edificação, Vegetação Nativa, Curso Hídrico e Outros. Para a análise dos dados foi 
utilizado o Software ArcGis 10.2.2, onde foi possível calcular o percentual de área de 
cada classe, permitindo a comparação das duas imagens. RESULTADOS: O estudo 
encontra-se em andamento, por isso resultados mais precisos ainda serão 
apresentados. Mas, segundo as análises realizadas até então nesta pesquisa, 
percebeu-se uma mudança significativa em algumas características da região em 
estudo, principalmente a quantidade de edificações em âmbito urbano, que 
aumentaram consideravelmente baseando-se na área total em análise. A área total 
de cursos hídricos e outros elementos de represa de água teve um aumento 
moderado. Já vegetação nativa e outros, como, lavouras e pastos, diminuíram 
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substancialmente, em destaque a vegetação nativa, que visualmente nota-se a 
diminuição da predominância que existia em 2008. CONCLUSÕES: Com base nas 
análises da pesquisa realizada, é aparente o crescimento da zona urbana da cidade 
de Concórdia. O fator certamente, não é apenas o aumento populacional da cidade 
em geral, pois o município teve acréscimo populacional de apenas cerca de 6% em 
relação a população estimada em 2008, segundo dados do IBGE. O fator principal é 
o êxodo rural, onde os pequenos produtores rurais vendem suas pequenas 
propriedades para grandes produtores rurais, saem do interior e passam a fazer 
parte da população urbana. Além da análise do aumento do índice de edificações 
urbanas, podemos perceber também que as vegetações nativas e outros tiveram 
uma redução de área em virtude do número de construções/edificações. Por fim, 
com o aumento da zona urbana as vegetações nativas diminuem acompanhando a 
redução de outros tipos de vegetação. 

Palavras-chave: Crescimento. Urbano. Satélites. 
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ANÁLISE DA RECEITA DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À ASSOCIAÇÃO 

DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE (AMPLANORTE) E SUAS 

IMPLICAÇÕES ECONÔMICAS PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO 

PERÍODO DE 2013 – 2017 

 

Jociane Aparecida Jubanski510 
Eliete Reichardt511 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Cada esfera governamental tem suas obrigações para com a 
população como, por exemplo, a prestação de serviços públicos. Um dos maiores 
colaboradores para arrecadação de recursos é o tributo, ele possui cinco 
ramificações que conforme a Lei Federal nº 5.172 de 1966 delimita de quem é a 
competência para cobrança. O município arrecada seus tributos, recebe 
contribuições, receita de serviços, mas também consegue recursos por meio das 
transferências que a União e o Estado envia para auxílio das gestões municipais. A 
União e os Estados arrecadam seus tributos, conforme a Lei Federal nº 5.172 de 
1966. Mas existem também contratos e convênios em que o município pode solicitar 
o envio de recursos para a realização de determinado serviço. Tendo em vista que 
muitos municípios brasileiros dependem das transferências de recursos oriundos do 
Governo Federal e Estadual, justifica-se a pesquisa a fim de analisar o conjunto das 
receitas públicas dos municípios pertencentes à Associação dos Municípios do 
Planalto Norte. OBJETIVOS: Analisar a arrecadação dos municípios pertencentes à 
Associação dos Municípios do Planalto Norte (AMPLANORTE) no período de 2013 a 
2017 e suas implicações econômicas para o desenvolvimento territorial. MATERIAIS 
E MÉTODOS: A coleta de dados foi realizada por meio dos balanços orçamentários 
publicados nos site das prefeituras de cada município pertencentes a 
AMPLANORTE nos anos de 2013 a 2017. Quanto à natureza a pesquisa classifica-
se como aplicada, quanto ao problema foi classificada como quantitativa e 
qualitativa, quanto aos objetivos pesquisa classifica-se descritiva e explicativa e, 
quanto aos procedimentos a pesquisa classifica-se bibliográfica e documental 
utilizando se de livros artigos e documentos eletrônicos. RESULTADOS: Com o 
resultado da pesquisa quantitativa e qualitativa podemos observar que os valores de 
tributos variam de um município para outro dependendo da quantidade de habitantes 
em cada município. Identificou-se como um dos maiores colaboradores para 
arrecadação de recursos que é o tributo no qual a maioria dos municípios tiveram 
um aumento na receita tributaria nos últimos anos como também teve alguns que 
manteve um valor razoável. CONCLUSÕES: A pesquisa demonstrou a destinação 
dos recursos de cada Município. Neste sentido, a pesquisa alcançou os objetivos 
estabelecidos, pois conseguiu demonstrar qual foi o montante de recursos que o 
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Governo enviou aos Municípios da AMPLANORTE e em quais ações esses recursos 
foram aplicados. Com os dados obtidos se conclui que os municípios dependem das 
transferências. Essas ações e aplicações auxiliam no desenvolvimento da região, na 
geração de empregos e na qualidade de vida da população, com intuito de aumentar 
seus índices de desenvolvimento. Com os dados obtidos pode-se afirmar que o 
município de Mafra é um dos municípios que mais recebe valores como repasses 
nos últimos anos sendo 34% dos valores recebidos, identificou se também que no 
ano de 2017 os municípios de Canoinhas e Três barras não obtiveram repasses. 

Palavras-chave: Arrecadação. Município. Receita. Tributos. 
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ANÁLISE DO ÍNDICE DE CONICIDADE ASSOCIADO Á FATORES DE RISCO 

 

Ana Caroliny de Lima da Silva512 
Barbara Daiana Dino513 

Camila Alessandra Colaço514 
Gabriela Pedroso515 

Mayara Karoline Mikley516 
Waleska Bárbara Baruffi517 

Jaqueline Sueli Horodeski518 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Para avaliação da obesidade e distribuição da gordura corporal foi 
proposto o índice de conicidade (índice C), considerando que a obesidade central, 
mais do que a obesidade generalizada, está associada às doenças 
cardiovasculares. Os principais fatores de risco incluem, a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), sedentarismo, tabagismo, dislipidemia, 
obesidade e fatores genéticos. Todos esses fatores podem ser controlados para 
melhora ou piora por intenções como terapias farmacológicas, dietas, atividade física 
e mudança de comportamento. OBJETIVOS: Avaliar o índice de conicidade, com a 
predisposição de doenças cardíacas, associada aos fatores de risco. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Pesquisa aplicada, prospectiva e qualiquantitativa. Os critérios de 
inclusão foram: pacientes internados em uma unidade de enfermaria de um Hospital 
do Planalto Norte Catarinense, e os critérios de exclusão foram pacientes em 
isolamento e com dificuldades de realizar os testes ou que não demonstraram 
confiabilidade. Foi aplicado um questionário elaborado pelas próprias 
pesquisadoras, contendo dados pessoais, praticante de atividade física, tabagista, 
motivo do internamento e história da doença pregressa. Realizou-se também o 
índice de conicidade, sendo uma medida antropométrica onde cálculo é dado pela 
medida da cintura e da estatura, expressas em metros e do peso corporal 
(quilogramas). Após os dados foram tabulados na plataforma SPSS Statistics 21, 
foram analisados as médias, desvio padrão, porcentagem e Teste T para elaboração 
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dos gráficos utilizando o programa Excel 2016. RESULTADOS: A pesquisa contou 
com 15 participantes sendo 57,9% do sexo masculino, 42,1% sexo feminino, com 
idade média de 71,21 ± 12,08 anos. 47,40% da amostra possui ensino fundamental 
incompleto, 26,30% ensino médio completo, 15,80% ensino fundamental completo e 
10,60% analfabetos. 84,20% são aposentados, 5,30%, autônomos, 5,30% do lar, 
5,30% agricultor. Entre os motivos de internamento destaca-se a pneumonia 
(21,1%), AVC (15,8%), IAM (10,5%), DPOC (10,5%), angioplastia (10,5%). Nenhum 
participante era praticante de atividade física; 21,10% indivíduos fumam, e os 
demais relataram ser ex fumantes. Os fatores de risco destacam-se 89,5% HAS, 
63,2% DM e 63,2% com Histórico Familiar. Quanto as variáveis antropométricas é 
possível analisar o peso com média de 75,57 ± 15,15, a altura 157,85 ± 59,40, 
conicidade 1,43 ± 0,18, IMC 27,07 ± 5,18 e circunferência da cintura 104,15 ± 18,33, 
onde todas apresentaram significância em relação ao estudo. CONCLUSÕES: 
Pacientes com tendência de estrutura corporal em duplo cone predispõem doenças 
cardíacas, estando ligado á hipertensão e diabetes mellitus, assim como ausência 
de atividade física, maus hábitos de vida e histórico familiar. 

Palavras-chave: Cardiopatias. Fatores de Risco. Hipertensão. Diabetes Mellitus. 
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ANÁLISE DO NÍVEL DE ESTRESSE EM FISIOTERAPEUTAS QUE ATUAM NA 

ÁREA HOSPITALAR 

 

Ana Claudia John519 
Caroline Przybylok520 

Cibelle Caroline Bredow521 
Juliane Kieski Kovalczikowski522 

Mariane Raziel de Almeida Rogalewski523 
Sanayana Santos Schermack524 

Jaqueline Sueli Horodeski525 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O fisioterapeuta é um profissional indispensável na área hospitalar, 
pois sua função é de extrema importância na prevenção e/ou melhora nas 
complicações respiratórias e motoras. As diversas situações do cotidiano, podendo 
acarretar em stress físico e psíquico, diminuição da produtividade, déficit de atenção, 
sendo também um fator de risco para a saúde do profissional e sua relação na 
equipe multidisciplinar e interdisciplinar. OBJETIVOS: Avaliar aspectos estressores 
que levam o fisioterapeuta a situação de stress ocupacional. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Estudo incluiu fisioterapeutas atuantes em hospitais do Planalto Norte 
Catarinense que atuam em atendimento fisioterapêutico hospitalar, para analisar o 
nível de stress foi utilizado instrumento de avaliação a Escala Bianchi de Stress 
(EBS). RESULTADOS: Pela escala podemos observar que o nível de stress nos 
profissionais fisioterapeutas nas unidades obteve maior relevância no nível médio, 
sendo em uma porcentagem maior quanto à organização do local e sua 
funcionalidade. CONCLUSÕES: Com base neste estudo pôde-se observar a 
relevância das atividades exercidas pelo fisioterapeuta na área hospitalar, as quais 
demonstraram desenvolver na sua grande maioria nível médio de stress, o que pode 
desencadear alteração de produtividade no ambiente de trabalho. 

Palavras-chave: Estresse. Fisioterapeuta. Hospitalar. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DO ESTRESSE OCUPACIONAL EM PROFISSIONAIS 

DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL GERAL 

 

Luzia Wasilkosky526 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch527 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A crescente demanda de estresse ocupacional tem gerado 
repercussões na saúde dos trabalhadores e também tem trazido reflexos para o 
ambiente de trabalho, em que a ocorrência de situações estressoras exige 
adaptação física e mental frente às novas demandas (BENEVIDES-PEREIRA, 
2010). Desse modo, percebe-se o estresse ocupacional decorrente do desequilíbrio 
entre as demandas psicológicas e o controle sobre o trabalho (SOUZA et al., 2011). 
A categoria de profissionais da enfermagem que atua na prestação de cuidados 
assistenciais aos pacientes, com ênfase na atenção às suas necessidades básicas e 
foco voltado para a recuperação da saúde, bem como apresenta uma hierarquia de 
atuação de acordo com o nível de formação e a complexidade dos casos 
(URBANETTO et al., 2011). Diante do exposto, o estudo justificou-se devido ao 
profissional de enfermagem que atua no âmbito hospitalar estar exposto a diferentes 
estressores ocupacionais que afetam diretamente o seu bem-estar e a alteração no 
bem-estar destes profissionais pode alterar a forma como estes se relacionam no 
cotidiano com seus pacientes. OBJETIVO: Identificar quais são as situações que 
geram estresse em profissionais que atuam em um hospital geral do Planalto Norte 
de Santa Catarina (SC). MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa 
básica e descritiva de abordagem qualitativa. A coleta de dados se deu a partir de 
uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas. Os dados foram analisados 
a partir da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). RESULTADOS: Participaram 
deste estudo 46 profissionais de enfermagem. Quanto à percepção de situações que 
geram estresse no ambiente de trabalho é visto sob uma perspectiva negativa,  
foram identificados como elementos de análise as características organizacionais, 
tais como a sobrecarga de trabalho, as demandas de familiares e a entrada de 
novos profissionais. Sobre isso é válido ressaltar que o ambiente hospitalar 
apresenta características específicas de funcionamento, considerando que trata-se 
de uma organização que presta serviços de atendimento à pessoas. Dessa forma, 
pode ser descrito ainda como um sistema dinâmico, que visa a parceria e integração 
entre os setores interligados por meio de determinado processo (SVALDI; 
SIQUEIRA, 2010). Outro elemento de análise identificado no discurso dos 
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entrevistados sob uma perspectiva negativa é apontado como a entrada de 
profissionais novos no setor. Porém é válido ressaltar que para um profissional 
recém formado, existem inúmeros desafios a serem enfrentados, pois vivenciam a 
diferença entre o aprendizado e a realidade do ambiente de trabalho (SILVA et al., 
2010). Atendendo ao objetivo do estudo, identificou-se que a demanda apresentada 
por familiares acompanhantes também é um fator potencial de estresse. Desse 
modo, o adoecimento de um membro familiar, constitui uma situação que mobiliza 
estresse e que gera incertezas diante do prognóstico do paciente, considerando que 
vivenciam um momento que gera fragilidade e até mesmo desconforto, pois perdem 
a privacidade, a individualidade e muitas vezes torna-se um ambiente desconhecido 
que os afasta de sua casa, amigos e parentes (PERES; LOPES, 2012). 
CONCLUSÕES: De acordo com este estudo foi possível verificar que a percepção 
de situações que desencadeiam estresse para os entrevistados, é advinda de 
características organizacionais, como a sobrecarga e a entrada de profissionais 
novos, além das demandas de familiares durante o período de internação dos 
pacientes, o que reflete na atuação destes profissionais com seus pacientes. 

Palavras-chave: Estresse. Enfermeiros. Psicologia. 
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ANTECEDENTES E CONTRADIÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE MODIFICAM A INSTITUCIONALIZAÇÃO E 

A ADOÇÃO TARDIA 

 

Karine Santos528 
Maria Luiza Milani529 

 

RESUMO 

 

O estudo trouxe a tona o tema da adoção tardia no Brasil, bem como os serviços 
prestados pela rede de proteção integral da criança e do adolescente. Ainda que o 
número de pretendentes em adotar seja maior que o número de crianças e 
adolescentes disponíveis aos respectivos adotantes, são poucos os pretendentes à 
adoção de crianças e adolescentes com mais idade. Para nortear o estudo, e 
agregar nas reflexões e discussões temos os objetivos específicos, sendo eles: 
estudar o contexto histórico familiar da criança e adolescente institucionalizado. 
Apresentar as normas, legislações e a rede constituída que sustentam o processo 
de adoção no Brasil e em União da Vitória/PR. Estudar os condicionantes e as 
motivações pessoais e familiares que implicam na adoção tardia. E por fim, abordar 
a participação do Serviço Social no processo de institucionalização e na adoção 
tardia de crianças e adolescentes. A pesquisa sobre a adoção tardia enfatizou a 
operacionalidade da rede de proteção do município de União da Vitória/PR. O 
estudo é orientado pela corrente teórica e metodológica do materialismo histórico 
dialético, o qual fundamenta as discussões das realidades sociais. Quanto aos 
procedimentos metodológicos foi aplicada a pesquisa bibliográfica, na qual foram 
utilizados materiais já publicados sobre o tema, com abordagem de caráter 
qualitativo. O entendimento do tema se deu pela fundamentação teórica elaborada 
com respaldo em autores que se referem à construção da concepção de família ao 
longo da história, como sobre o processo de adoção, das contradições existentes na 
adoção tardia e, o Serviço Social vinculado a essa questão. Em sequência, buscou- 
se o entendimento da adoção depois da institucionalização da criança e do 
adolescente após a Lei n. 8.069/1990. O estudo deu destaque à adoção tardia e ao 
desafio da garantia do direito à convivência familiar, a uma criança e/ou adolescente 
que passou por vulnerabilidades e negligências, tendo como consequência a 
institucionalização. Se os vínculos não forem restabelecidos ocorre à destituição do 
poder familiar e sequente adoção. Ainda se destacou a atuação da rede de proteção 
da criança e do adolescente, sobre aqueles que tiveram seus direitos violados. 
Como resultado se evidencia o papel fundamental do Assistente Social e sua 
intervenção crítica sobre essa questão, ou seja, na rede o trabalho do assistente 
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social se volta à mediação da garantia de direitos da criança e do adolescente em 
todo o processo de adoção. Ainda se encontra mitos e preconceitos que auxiliam 
para que a adoção seja realizada tardiamente, também a burocracia não auxilia para 
que o processo de adoção seja realizado mais rapidamente. O medo e a 
insegurança fazem com que os adotantes prefiram adotar os mais novos, e serem 
resistentes à adoção dos mais velhos, a visão deveria ser de que filho é filho, 
independente de idade, se for biológico ou adotivo, porque o amor deveria 
prevalecer. Concluir que a rede de proteção social integral dos municípios deverá 
estar munida de conhecimento técnico, para que a operacionalidade dos serviços 
prestados para a criança e o adolescente seja eficaz, promovendo o acesso aos 
seus direitos. 

Palavras-chave: Criança e Adolescente. Adoção Tardia. Rede de Proteção. Serviço 
Social. 
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APADRINHAMENTO AFETIVO 

 

Amanda Belli Tobias530 
Olivier Schetinger Goetten531 

Vanessa Falcão da Rocha Reis532 
Jean Carlos Machado533 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O tema apadrinhamento afetivo é um assunto bastante recente, é 
uma forma de socializar as crianças ou adolescentes que estão em casas-lares, 
através de voluntários externos, não vinculados a casa-lar, para que criem vínculos 
com as pessoas de fora, da sociedade não apenas com os seus tutores, até porque é 
frequente a mudança de tutores. A ideia principal do apadrinhamento é dar às crianças 
acolhidas, afeto, que é fundamental para a formação sadia do jovem. As necessidades 
para o desenvolvimento saudável do ser humano, vão além dos alimentos, abrigo, 
roupas, e escola, é preciso afeto, carinho, amor e compreensão. OBJETIVOS: 
Identificar a vulnerabilidade dos direitos humanos entre os jovens que permanecem 
nas casas-lares, sem o afeto como elemento de formação humana, sugerido pelo 
apadrinhamento afetivo. Reconhecer no apadrinhamento afetivo, um elemento para 
conceder afeto aos jovens o afeto necessário para formação do ser humano, no 
município de Curitibanos. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisas bibliográficas sobre 
o apadrinhamento como forma de solucionar ou evitar problemas emocionais das 
crianças que são esquecidas pela sociedade em casas-lares. RESULTADOS: Os 
resultados da pesquisa indicam a importância do apadrinhamento afetivo nos dias 
atuais, onde cresce o número de adultos com problemas psicológicos derivados da 
sua formação na sociedade, quando crescem em casas-lares. CONCLUSÕES: Com 
base no estatuto da criança e do adolescente se infere a importância de se 
desenvolver políticas públicas voltadas as crianças que abandonas ou esquecidas 
pela sociedade, recebem alimento, abrigo e proteção, mas não o afeto, elemento 
comum e necessários nas famílias, para formação de um jovem saudável. Trata-se 
de um Direito Humano das crianças, que diz respeito a liberdade e dignidade no 
processo de desenvolvimento como sujeitos, pessoas, direitos estes garantidos 
constitucionalmente, como direitos fundamentais. 

Palavras-chave: Apadrinhamento afetivo. Direitos Humanos. Crianças. 
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APLICAÇÃO DE KINESIOTAPING NO TRATAMENTO DE EDEMA APÓS 

LUXAÇÃO DE COTOVELO – RELATO DE CASO 

 
Ana Claudia John534 

Caroline Przybylok535 
Cibelle Caroline Bredow536 

Juliane Kieski Kovalczikowski537 
Mariane Raziel de Almeida Rogalewski538 

Sanayana Santos Schermack539 
Paty Pereira540 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A luxação se caracteriza pelo deslocamento parcial ou completo, 
dos ossos que compõem uma determinada articulação e como consequência há o 
surgimento de edema pelo acúmulo de líquido em virtude da deficiência do sistema 
linfático. Logo, o Kinesiotaping, que é uma bandagem funcional elástica, através da 
sua aplicação promove a redução da congestão do fluxo linfático, proporcionando 
melhor conforto e comodidade para o paciente com o membro edemaciado. 
OBJETIVOS: O objetivo deste estudo de caso foi observar a efetividade da 
aplicação do Kinesiotaping para redução de edema em membro superior. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa realizada como estudo de caso de uma 
paciente do sexo feminino, com 43 anos e diagnóstico clínico de luxação de cotovelo 
esquerdo. Foi realizada uma avaliação pré-intervenção e uma pós intervenção, 
sendo esta, quatro dias após a aplicação da fita de Kinesiotaping para analisar o 
efeito agudo. RESULTADOS: Pode-se perceber uma diminuição significativa do 
edema no membro acometido, com isso constatou-se que o Kinesiotaping foi eficaz 
e coadjuvante no processo de reabilitação. CONCLUSÕES: Os resultados 
mostraram que o Kinesiotaping pode ser uma ferramenta agregadora aos 
fisioterapeutas no processo de reabilitação; fazendo com que os objetivos traçados 
sejam alcançados de uma forma mais rápida. 

Palavras-chave: Edema. Fitas adesivas de kinesio. Bandagem funcional. Luxações 
articulares. Cotovelo. 
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AS DIFICULDADES CONTEMPORÂNEAS NA OBTENÇÃO DE ESPAÇO DO 

PSICÓLOGO NA ESCOLA 

 

Elivelton Ogliari541 

Santa Cecília Marques Herzog542 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Psicologia Escolar começou a ser introduzida no Brasil 
juntamente com o reconhecimento da Psicologia como profissão no ano de 1962 (lei 
4.119). Anteriormente ao reconhecimento, a relação estabelecida entre a psicologia 
e o ambiente escolar, estava vinculada diretamente com os conteúdos de 
dificuldades de aprendizagem. Recentemente a Psicologia no âmbito escolar 
demonstrou que sua atuação está além das avaliações e intervenções nas 
dificuldades de aprendizagem, devendo exercer a função de abrir espaços para 
discussões e articulações de diversas demandas advindas do contexto escolar, as 
quais consequentemente afetam o meio social. Tal estudo fundamenta-se na 
experiência do Estágio Curricular Obrigatório em Psicologia Escolar, em uma Escola 
do planalto norte catarinense, que oportunizou contribuição à escola, por meio das 
atribuições do estagiário, o qual trabalhou a cidadania entre os alunos, o que os 
tornou mais críticos e responsáveis em suas atuações. OBJETIVOS: O estudo teve 
por objetivo trazer dados da atuação do estagiário e as atuais dificuldades da 
inserção do psicólogo no meio escolar. MATERIAIS E MÉTODOS: Este trabalho 
está baseado nas experiencias obtidas durante uma atuação do estágio curricular 
obrigatório em Psicologia Escolar do Curso de Graduação em Psicologia. 
RESULTADOS: Após o contato inicial com a escola, mesmo que de forma limitada e 
muitas vezes de difícil acesso para levantamento da demanda, tiveram início as 
atividades. Entre os diversos relatos trazidos pelos profissionais da Instituição 
tiveram aqueles que sentiram-se invadidos no seu espaço de trabalho e outros 
relataram que não sabiam qual era o papel do psicólogo dentro de uma unidade 
escolar. Frente a estes dados, justificam-se estes comportamentos dos profissionais 
e a consequente resistência devido a falta de informações por parte destes em 
relação a Psicologia no âmbito escolar. Segundo Marcondes (2014) é de extrema 
importância criar alianças com os professores e demais profissionais que atuam nas 
escolas, pois implica em compreender além da constituição histórica, torna-se 
possível identificar outros aspectos que estejam envolvidos no ambiente e nas 
demandas escolares. Em relação aos alunos, nas atividades interventivas, como: 
roda de conversa, aplicação de testes vocacionais; e nas intervenções focadas com 
os temas, sexualidade, autoestima, regras e combinados, causas e consequências, 
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os alunos tiveram um bom aproveitamento, não demonstrando em nenhum 
momento resistência com a atuação do estagiário. CONCLUSÕES: Os principais 
objetivos do presente estudo foram atendidos, pois a resistência se mostrou um 
grande fator que comprova a falta de conhecimento da prática psicológica na 
sociedade, precisando ainda difundir em larga escala essa prática, a fim de 
desmistificar o real sentido do trabalho do psicólogo na escola. As resistências foram 
quebradas a partir de um trabalho ético e empático, que dia a dia quebravam 
conceitos de que o profissional que afasta os indivíduos do real significado do papel 
do psicólogo na escola. Após termino de pesquisa, portanto, sugere-se a divulgação 
do trabalho da psicologia na comunidade escolar, principalmente com a ajuda das 
universidades, o que visaria na diminuição das dificuldades enfrentadas pelos 
próximos estagiários e somente assim proporcionaria a abertura desse importante 
campo aos futuros profissionais. 

Palavras-chave: Psicologia. Escola. Práticas. Estágio. 
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AS SURPRESAS DE GAIA543 

 

Jucilene Paula Silva544 
Luana de Oliveira545 

 

RESUMO 

 

A preocupação com os ecossistemas e com a vida de um modo geral na terra 
perpassa pela ciência e suas descobertas em torno das relações que ocorrem entre 
os diversos componentes que fazem parte do grande enredo de relações que é a 
terra. Compreender as relações entre os sistemas e seus desdobramentos nas 
diversas áreas do conhecimento, se torna de fundamental importância, para 
esclarecer a grande teia que é a vida, e as funções de cada organismo dentro dos 
ecossistemas. INTRODUÇÃO: Apresentar as teorias e conceitos da física 
apresentado no livro de Fritjof Capra, “A teia da vida”, lançado em 1996, com 
tradução no Brasil de Newton Roberval Eichemberg. Este livro considerado um 
clássico da física, traz a tona uma discussão sobre um novo paradigma em torno da 
ciência, apontando uma nova forma de observação não linear da ciência sobre os 
organismos vivos O pensamento sistêmico apresenta uma nova possibilidade de 
compreensão dos sistemas vivos, não mais baseada nas antigas concepções 
cartesianas de compreensão da realidade como uma máquina, não sendo uma 
crítica a visão de Descartes, mas se apresentando como nova perspectiva para 
ciência. Pois, apresenta Gaia como um todo integrado onde cada ocorrência é 
resultado de uma cadeia de relações. OBJETIVOS: Relacionar as teorias da física 
do cientista Fritjof Capra, pensamento sistêmico e a capacidade das sociedades de 
se autorregularem. Os papéis sociais são produzidos pela própria sociedade através 
da comunicação, as conversas, portanto, determinam e estabelecem os papéis, 
redefinindo sempre que necessário e se reorganizando. Porém, é importante 
destacar que estas definições sempre ocorrem dentro de um domínio social 
simbólico. Estas interações formam uma rede autopoiética baseada na 
comunicação. MATERIAIS E MÉTODOS: a pesquisa condiz com a modalidade 
teórica, uma vez que foram utilizados livros e artigos para elaboração do mesmo, 
refletidas nos estudos de Fritjof Capra. RESULTADOS: As diferentes abordagens da 
ciência permitiram chegar a uma nova concepção de entendimento da realidade, é 
possível apontar um inter-relacionamento e uma interdependência entre diversos 
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fenômenos, sociais, culturais, filosóficos, psicológicos e biológicos. Essas relações 
pertencem a teorias iniciadas na década de 1970, e possuem fundamental 
importância para apresentar novo paradigma para a compreensão e análise 
cientifica das organizações dos sistemas vivos. Essa nova visão sistêmica apresenta 
uma compreensão das cadeias de relações que ocorrem na atmosfera e que 
permitem a vida, estes conceitos são detalhados no livro de Fritjof Capra, A Teia da 
Vida. CONCLUSÕES: A teoria sistêmica levanta outra perspectiva do que é “ser” 
humano e da condição humana, além de uma revisão das percepções sobre 
organismos vivos e organismos sociais, suas inter-relações, e suas interações. 
Partindo sempre das relações e não dos objetos de forma isolada. Os processos 
cognitivos e a linguagem permitiram que os seres humanos aprimorassem sua forma 
de comunicarem e de interação com o meio, porém aos poucos, os processos de 
cooperação das primeiras organizações, deu espaço a novas percepções, como a 
visão fragmentada e desconectada do todo, isolado, vivendo como um fim em si 
mesmo. 

Palavras-chave: Pensamento sistêmico. Ecossistemas. Sistemas vivos. 
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ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES HOSPITALIZADAS: 

ATUAÇÃO DA PEDAGOGIA EM HOSPITAIS 

 

Patrícia Fuck546 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pedagogia hospitalar, uma ramificação da Pedagogia dentre 
outras, é uma das áreas que se destaca, especialmente no processo de 
aprendizagem de crianças adolescentes e jovens que se encontram em situações 
delicadas, mais precisamente em processo de internação. Neste contexto, o 
Pedagogo tem competência para desenvolver atividades pedagógicas de forma 
adequada para a recuperação da criança ou adolescente. De acordo com Silva; 
Andrade (2013, p. 57). O termo Pedagogia Hospitalar “é uma nova ramificação da 
Pedagogia que visa discutir a educação no espaço hospitalar, valorizando e 
garantindo o direito da criança enferma”. OBJETIVOS: analisar a influência da 
Pedagogia Hospitalar e verificar se existe um profissional da pedagogia realizando o 
acompanhamento no tratamento dos pacientes/alunos nos hospitais dos municípios 
de Canoinhas e Três Barras. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa caracterizou-se 
como aplicada, exploratória, descritiva, bibliográfica e de campo. A coleta de dados 
ocorreu mediante aplicação dos questionários junto aos responsáveis dos hospitais 
de Canoinhas e Três Barras. RESULTADOS: Foram entrevistadas 04 pessoas 
responsáveis pela administração dos Hospitais, com questões relacionadas ao ponto 
de vista dos profissionais da área da saúde e a importância de ter a Pedagogia 
Hospitalar. Obtemos os seguintes resultados: A importância do profissional no 
ambiente hospitalar é ressaltado para adaptar à realidade da criança, realizando 
atividades educativas e lúdicas. A equipe de funcionários do hospital devem ter 
vínculos e ter melhores experiências, troca de ideias e humanização para com os 
pacientes. O pedagogo deve apresentar características específicas que contribuam 
para a efetividade de seu trabalho no âmbito do espaço hospitalar tornando-se: 
articulador, formador, mediador e transformador. A Brinquedoteca Hospitalar é 
importante no ambiente hospitalar, tanto para os profissionais da educação como 
para os da saúde, pois possuem o objetivo, neste espaço, de reduzir o sofrimento da 
criança do processo de internação, procurando fazer com que este processo e a 
situação da doença sejam aceitam e compreendida pela criança ou adolescente e 
também pela família. CONCLUSÕES: Com os resultados da pesquisa pode-se 
compreender como a pedagogia atua em ambientes hospitalares e como é 
importante quando executada corretamente para as crianças e adolescentes 
internados. Estudou-se ao longo da pesquisa sobre Pedagogia Hospitalar, e com 
esse trabalho educacional pode influenciar no tratamento das crianças e 
adolescentes hospitalizados. As atividades a serem desenvolvidas precisam ser 
efetuadas de forma humanizada.  Portanto, caso a pedagogia hospitalar seja 
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implantada nos hospitais da região de Canoinhas, o aproveitamento será excelente, 
contando com profissionais pedagógicos com qualificação e profissionalismo. 

Palavras-chave: Humanização. Ludicidade. Pedagogia hospitalar. 
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AVALIAÇÃO DE PROBABILIDADE DO SURGIMENTO DA SINDROME DE 

BURNOUT EM BOMBEIROS MILITARES DE UMA CIDADE DO PLANALTO 

NORTE CATARINENSE 

 

Alini Botapoff547 
Ana Paula de Almeida548 

Ana Paula Fuchs Valério549 
Giovana Plautz550 

Tainá Criziele Schneider551 
Thais Milene Dias552 

Rubiane Veiga553 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Burnout é um fenômeno psicossocial que ocorre 
como resposta ao estresse laboral crônico e reflete importante desafio da vida 
profissional. O profissional militar do Corpo de Bombeiros, por trabalhar com 
situações de emergência e eventos traumáticos estão mais suscetíveis a sofrer com 
o seu bem estar físico e emocional, tornando-se profissionais com risco ao 
desenvolvimento de sintomas psicológicos, como o estresse, insônia, desinteresse, 
desânimo dentro do trabalho e até mesmo a síndrome de Burnout. Em virtude da 
natureza de sua ocupação, muitas vezes, precisam lidar com incidentes em que se 
faz necessária a manipulação de cadáveres ou partes do corpo, há grande 
possibilidade de acidentes com risco de sofrerem ferimentos pessoais, elevada 
pressão de tempo de resposta e, por fim, quando tais profissionais não recebem 
preparos adequados, não apenas sofrem com as perdas associadas com o evento, 
como também sua visão de mundo pode ser abalada e alterada. OBJETIVO: O 
estudo teve por objetivo avaliar a probabilidade do desenvolvimento da Síndrome de 
Burnout em bombeiros militares de uma cidade do Planalto Norte Catarinense. 
METODOLOGIA: O estudo foi baseado em coletas de dados através de uma 
aplicação de um questionário preliminar de identificação dos sintomas de Burnout, 
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onde que a partir do total das respostas de cada questão em uma somatória de 
pontos é obtido os seguintes scores: de 0 a 20 pontos nenhum indício de Burnout, 
de 21 a 40 pontos possibilidade de desenvolver Burnout, de 41 a 60 pontos fase 
inicial de Burnout, de 61 a 80 pontos a Burnout começa a se instalar e de 81 a 100 
pontos poderá estar em uma fase considerável da Burnout, sendo esses dados 
tabulados e demonstrados em um gráfico. RESULTADOS: Através dos resultados 
de 18 questionários respondidos por bombeiros militares com idade entre 24 a 56 
anos, onde foi apresentado uma somatória de 32, 33, 33, 34, 35, 39, 39, 40, 40, 
40, 46, 47, 49, 54, 54, 59, 64 e 70 pontos, foi então calculado o valor da média e 
desvio padrão onde os valores foram de 44,8 e 10,99 respectivamente. Dados 
demostrados no gráfico abaixo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que grande 
parte dos trabalhadores que realizaram o teste tem possibilidade de desenvolver a 
síndrome de Burnout, como resultado do estresse causado pelas situações de risco 
e emergência da profissão, portanto esses trabalhadores deveriam já começar a 
trabalhar com recomendações de prevenção da Sindrome. A outra maioria pode 
estar na fase inicial da síndrome, podendo ser desencadeada futuramente, devendo 
procurar ajuda profissional para debelar os sintomas e garantir assim, a qualidade 
no seu desempenho profissional e na sua qualidade de vida. A fisioterapia junto com 
uma equipe multidisciplinar tem um papel importante na promoção e prevenção, 
para que os trabalhadores não desenvolvam essa síndrome, trabalhando sempre 
com o intuito de proporcionar uma boa qualidade de vida junto ao publico alvo. 
Sendo importante destacar que se o desconforto e stress que surgiram sejam 
referentes ao ambiente de trabalho, o fisioterapeuta atuará com a parte de 
ergonomia, melhorando e fornecendo melhores condições a esse ambiente de 
trabalho. 

Palavras-chave: Burnout. Pontos. Estresse. Profissional. Síndrome. 
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AVALIAÇÃO DE SINTOMAS INTERNALIZANTES E EXTERNALIZANTES EM 

ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL554 

 

Luana Mustefaga555 
Ivonete Emmerich Pacheco556 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Diversas são as definições sobre Problemas Emocionais e de 
Comportamento (PEC) na infância e adolescência, não havendo na literatura 
científica um consenso sobre este conceito. Segundo Achenbach (1991), os 
problemas emocionais e de comportamento são caracterizados por padrões 
sintomáticos, os quais podem ser divididos em dois tipos, denominados por ele 
como externalizantes e internalizantes. Avaliar a prevalência de sintomas 
internalizantes e externalizantes em adolescentes poderá contribuir para ampliar o 
conhecimento deste público, bem como para que haja o desenvolvimento de 
estratégias que minimizem riscos de transtornos mentais nesta fase. A efetividade 
de políticas públicas em saúde mental para adolescentes pode também ser um fator 
de contribuição para uma melhor saúde mental na fase adulta. A Classificação 
Internacional de Doenças CID-10, identifica duas grandes categorias específicas em 
psiquiatria da infância e da adolescência: perturbações do desenvolvimento 
psicológico e perturbações do comportamento e emocionais. De acordo com a OMS 
(2001), este último grupo constitui cerca de 90% de todas as perturbações 
psiquiátricas na idade escolar. OBJETIVOS: O presente trabalho teve como objetivo 
verificar qual a maior prevalência de sintomas internalizantes e externalizantes em 
adolescentes de uma escola pública de um município de pequeno porte em Santa 
Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: Fizeram parte da amostra 30 adolescentes, 
sendo 15 femininos e 15 masculinos. Para a coleta dos dados os adolescentes 
responderam ao Inventário de Autoavaliação para Adolescentes de 11 a 18 anos 
(YSR), que faz parte do Child Behavior Checklist (CBCL), que avalia os 
comportamentos por faixa etária. RESULTADOS: Como resultado foi observado a 
presença de mais sintomas internalizantes em ambos os gêneros. Este resultado 
está ligado ao projeto “Avaliação dos Sintomas Internalizantes e Externalizantes em 
Adolescentes do município de Mafra-SC” vinculado ao Programa de Pós Graduação 
em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
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autorizada pelo parecer do Comitê de Ética e Pesquisa número 2.524.928. Para um 
transtorno mental ser diagnosticado é necessário que haja um histórico de 
anormalidades sustentadas ou recorrentes e que tenha como consequência prejuízo 
e perturbação do funcionamento pessoal em uma ou mais esferas da vida (OMS, 
2001). CONCLUSÕES: Com a aplicação deste inventário conclui-se que sintomas 
internalizantes prevalecem em ambos os gêneros desta instituição. Estes que são 
pensamentos e/ou sentimentos negativos, depressão, ansiedade, desordens 
obsessivo-compulsivo e somatização. No caso da identificação dos perfis 
(internalizantes ou externalizantes) ou riscos a eles associados, será feito contato os 
pais e/ou responsáveis para orientações e acompanhamento dos adolescentes, 
tendo a referência pública municipal e rede privada para atendimento. 

Palavras-chave: Adolescência. Saúde mental. Psicologia. 
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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS DECORRENTES DA 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 

CONCÓRDIA-SC557 
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Bruno Luiz Martinazzo Possamai560 
William Michelon561 

 

RESUMO 

 

Em Santa Catarina, segundo o PNSB, enquanto 35,2% dos municípios com coleta de 
esgoto sanitário, apenas 16,0% destes municípios têm tratamento adequado, antes 
do lançamento em corpos receptores. Dado este que coloca o estado de SC em 16º 
lugar no ranking nacional de coleta e tratamento de esgoto sanitário. A implantação 
do sistema de esgotamento sanitário é de grande importância para o município, 
estado e país. O esgoto contém substratos que favorecem o crescimento de bactérias, 
vírus e fungos, podendo causar doenças e contribuir para a degradação do meio 
ambiente, contaminando principalmente o solo e os rios. Assim, o objetivo foi avaliar 
os impactos sociais e ambientais decorrentes da implantação de um sistema de 
esgotamento sanitário. A pesquisa foi exploratória na sua elaboração e aplicada na 
avaliação do problema, haja vista ser concreta, prática e seus resultados terem 
aplicabilidade imediata na solução de problemas da realidade. Sendo centrada nos 
aspectos de implantação do saneamento básico. A implantação do sistema de 
esgotamento sanitário avaliado está localizada no município de Concórdia - SC, 
englobando 45% do município. O projeto atenderá aproximadamente 3.000 domicílios, 
estendendo-se 55.000 metros de rede, 4 estações elevatórias e uma estação de 
tratamento de esgoto, dentre outras estruturas de apoio. A técnica básica consiste na 
descrição de forma direta dos efeitos causados pelas ações geradoras de impactos 
sobre os diferentes fatores ou atributos ambientais do projeto. A instalação do sistema 
de esgotamento sanitário representa um conjunto de ações que se apresentam 
capazes de promover alterações no cotidiano das comunidades, e alterações 
significativas para o meio ambiente. Estas ações caracterizam os impactos sobre a 
população, sendo positivos/negativos e diretos/indiretos. Para tanto, os impactos 
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positivos foram: qualidade de vida, melhorando significativamente a qualidade de vida 
da população, a qual passará contar com mais saúde e infraestrutura, diminuindo a 
quantidade de despejo de esgoto no solo, rede pluvial; expansão da oferta de 
emprego, a implantação do sistema necessitou de mão-de-obra, gerando diretamente 
e indiretamente diversas vagas de empregos em diversas funções, e impactos 
negativos: alteração do cotidiano das comunidades decorrente das ações que alteram 
a rotina das pessoas que residem nas proximidades da obra. No período avaliado 
nota-se que o projeto além de trazer melhorias significativas na qualidade de vida da 
população, despoluindo rios, contribuindo no fim do desaguamento clandestino de 
esgoto, dentre muitos outros problemas, contribuiu para a economia local diretamente 
e indiretamente, oferecendo mais de 200 vagas de emprego, movimentando o setor 
construtivo, imobiliário e alimentício, dentre outros. Porém, a implantação trouxe e 
trará impactos negativos para a sociedade e também para o meio ambiente, alterando 
o cotidiano da população que passou enfrentar dificuldades de locomoção veicular, 
incômodos nos locais onde a obra esteve rodando, e que, passará enfrentar 
problemas com odores desagradáveis próximo a região do tratamento do esgoto, além 
disso o meio ambiente sofrerá com devastação de vegetações, degradação do 
sistema viário, grandes movimentações de terra, poluição do solo, rios e também do 
ar. Dessa forma, todo e qualquer projeto de engenharia apresenta impactos 
positivos e impactos negativos. 

Palavras-chave: Sistema de Esgotamento Sanitário. Saneamento Básico. Impactos. 
Implantação. 
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BAROPODOMETRIA EM CRIANÇAS COM HEMIPARESIA ESPÁSTICA 

 

Amanda Berger562 
Bárbara Schumacher Katchan563 

Diemerson Carvalho dos Santos564 
Rafaela Simões de Oliveira Ferreira565 

Diovana Abreu Sartori566 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A paralisia cerebral trata-se de um distúrbio não progressivo que 
acomete o encéfalo durante a fase de crescimento da criança, geralmente causando 
anormalidade no tônus muscular e predominantemente a espasticidade, que se 
acomete um lado do corpo é denominada hemiparesia espástica. 
Consequentemente, há um comprometimento motor que reflete na postura, 
alterações biomecânicas e possíveis deformidades ósseas, que comprometem a 
funcionalidade do pé e provocam alterações na distribuição de carga sobre ele. 
Interferindo no alinhamento do tornozelo e do pé, e podendo ocasionar 
deformidades plantares. A baropodometria possibilita analisar a distribuição da 
pressão plantar e auxilia na investigação de padrões anormais durante a posição 
estática, podendo contribuir no entendimento de desequilíbrios, e sendo relevante na 
prevenção de desordens posturais. OBJETIVO: Analisar a distribuição da pressão 
plantar em pacientes hemiparéticos de uma Clínica Escola de pediatria do Planalto 
Norte Catarinense. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa básica de caráter 
descritiva, exploratória, transversal e quantitativa. A amostra foi composta por 6 
crianças hemiparéticas, atendidas em uma clínica escola de fisioterapia pediátrica 
localizada no Planalto Norte Catarinense. As crianças foram submetidas à análise da 
pressão plantar, através do baropodômetro em posição ortostática da marca 
Arkipélago, modelo FootWorkPro. A análise dos dados foi obtida através de média e 
desvio padrão. RESULTADOS: A pesquisa contou com 6 pacientes de ambos os 
sexos com idade média de 10,50 ± 4,930. Onde 50% da amostra possuí hemiparesia 
a esquerda e 50 % a direita. Foi observado nos dados referentes a pressão média 
dos pés que não houve variações nos valores em relação ao lado das hemiparesias, 
notando-se que não houve regularidade nesses parâmetros. Em relação ao 
deslocamento do centro de gravidade em posição estática, a amostra desloca o 
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centro de gravidade para o lado contralateral a hemiparesia, observado em 66,6 % 
da amostra. Em análise fotogrametria dos dados obtidos, constata-se que 83,33 % 
das crianças da amostra apresentaram arco plantar cavo. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, concluiu-se que apesar 
do centro de gravidade deslocar-se provavelmente para o lado contralateral à 
hemiparesia, a pressão média dos pés apresentou variação, não apresentando 
regularidade. Propõem-se a realização de pesquisas adjacentes para ampliação 
deste conteúdo, tanto do ponto de vista teórico quanto da pratica clínica, podendo 
ser agregado a baropodometria dinâmica para complementar e comparar as 
avaliações. Estudos envolvendo o uso de talas durante a deambulação e posição 
ortostática também seriam de grande soma para o tema em questão. 

Palavras-chave: Hemiparesia. Pediatria. Equilíbrio Postural. Fisioterapia. Pé. 
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CÁLCULO DO CUSTO DA CESTA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 

(SC)567 

 

Gabriele Borille Neckel568 
Bruna Taize de Medeiros569 

Rosali Ebertz570 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os componentes da cesta básica sempre representaram algo de 
grande importância no orçamento familiar dos brasileiros. A pesquisa nacional da 
Cesta Básica Nacional é realizada, pelo Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), em dezoito capitais do Brasil onde 
acompanha, a evolução de preços de produtos de alimentação, assim como o gasto 
mensal que um trabalhador teria para comprá-los. Ainda, calcula quantas horas de 
trabalho são necessárias ao indivíduo que ganha salário mínimo, para adquirir estes 
bens. É comum observarmos índices nacionais sendo utilizados como parâmetro da 
inflação para as mais diversas finalidades. Entretanto, nem sempre o cálculo de um 
índice nacional, retrata a realidade de um município em específico. Deste modo, a 
presente pesquisa, mostra um viés social importante que pode impactar diretamente 
nas economias domésticas, qualidade de vida e produtividade dos trabalhadores 
concordienses. Ressalta ainda a importância em se calcular o Salário Mínimo 
Necessário mensalmente, como uma estimativa do que deveria ser o salário mínimo 
vigente, sendo também, um instrumento que pode ser utilizado pelos sindicatos de 
trabalhadores para denunciar o descumprimento do preceito constitucional que 
estabelece as bases para a determinação da menor remuneração que vigora no país. 
OBJETIVOS: Analisar, acompanhar e divulgar a evolução de preços dos produtos da 
Cesta Básica no município de Concórdia (SC) e realizar o levantamento do número 
de horas de trabalho necessárias ao indivíduo que ganha salário mínimo, para adquirir 
a Cesta Básica. MATERIAIS E MÉTODOS: O levantamento dos preços dos 
produtos será realizado até o 5º dia útil de cada mês nos principais estabelecimentos 
alimentícios do município de Concórdia, com objetivo de encontrar o preço médio de 
cada produto. Após a coleta, os dados serão tratados e analisados no fim de cada 
mês, sendo calculados os índices e variações entre os períodos, a partir desta 
analise serão gerados relatórios das variações dos preços que serão divulgados até 
o dia 30 de cada mês. Obtido o valor da Cesta, será calculado o número de horas 
que o trabalhador que ganha um salário mínimo precisa trabalhar para comprar a 
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Cesta Básica. Para isso, proceder-se-á a divisão do salário mínimo vigente pela 
jornada de trabalho adotada na Constituição (220hs/mês). RESULTADOS: Os 
principais resultados esperados com o projeto de pesquisa são: i) Informação 
mensal do custo da cesta básica, com as variações de preços dos produtos 
pesquisados; ii) Informação dos produtos com as principais variações de preços 
positivas e negativas; iii) Formação de banco de dados com as informações 
referentes ao custo de vida no município de Concórdia (SC). Ainda, espera-se que a 
comunidade concordiense tenha um conhecimento maior sobre seu poder de compra, 
podendo optar por substituição de alguns produtos, e utilizar este indicador de caráter 
regional para correções de taxas, serviços e até mesmo solicitação de reposição 
salarial real pelos sindicatos das categorias. CONCLUSÕES: Esses dados servirão 
como base de formulação de políticas públicas de promoção de desenvolvimento 
regional para a população concordiense, ainda poderá fazer um paralelo com o 
cenário nacional, as capitais estaduais e o município de Concórdia com relação ao 
preço da cesta básica. 

Palavras-chave: Cálculo. Cesto Básico. Preços. 
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CEMITÉRIO VERTICAL 

 

Maycon França Bombana571 
Carlos Eduardo Plens572 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Hoje com o grande aumento populacional, a demanda de áreas 
para sepultamentos nos cemitérios tradicionais vem crescendo. Ainda a que se 
considerar os problemas ambientais causados pela decomposição dos corpos no 
solo nesse sistema. A verticalização dos edifícios tornou-se a solução para as 
cidades em relação a falta de espaço, até mesmo no que se diz respeito aos 
cemitérios e crematórios, assim como a contaminação do meio ambiente e das 
águas subterrâneas se for construído com um sistema de tratamento. Diante do 
cemitério tradicional de Curitibanos, a falta de espaço geográfico para sepultamento 
o torna escasso, problema acompanhado da insalubridade do local, como a poluição 
do solo, com parâmetros antigos de sepultamento. O anteprojeto de um cemitério 
vertical, foi planejado e constituído de forma a suprir a necessidade e demanda 
populacional da cidade baseando-se em dados estatísticos do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) com o ultimo senso de 2017. Nesse contexto, a 
população deve se conscientizar que um novo cemitério rotativo procura prevenir 
futuros problemas ambientais, um paradigma revolucionário no termo de 
sepultamento. OBJETIVOS: Projetar um cemitério vertical na cidade de Curitibanos-
SC. Conhecer a história do cemitério no mundo e em Curitibanos-SC; projetar dentro 
dos critérios de sustentabilidade e segurança. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa 
bibliográfica via internet, tese e artigos; Pesquisa sobre normas e legislações; 
Levantamento de dados sobre a cidade com levantamento fotográfico; Visita técnica 
com levantamento fotográfico; Busca das obras correlatas; Reflexão e tomada de 
decisão, acerta do projeto desenvolvido; Desenvolvimento do anteprojeto. 
RESULTADOS: A pesquisa bibliográfica foi fundamentada em publicações 
científicas do âmbito de Arquitetura e Urbanismo e seus seguimentos. O estudo de 
caso foi elaborado, em sua integralidade, através de pesquisa de campo, verificando 
o atual problema enfrentado pelo município de Curitibanos. No cemitério tradicional, 
há falta de espaço geográfico para sepultamento, problema acompanhado da 
insalubridade do local, que gera problemas ambientais, como a poluição do solo, 
com parâmetros antigos de sepultamento. Nesse contexto, a população deve se 
conscientizar que um novo cemitério rotativo procura prevenir futuros problemas 
ambientais, um paradigma revolucionário no termo de sepultamento. Conhecendo a 
história, a evolução dos cemitérios, as leis e normas que regulamentam os 
cemitérios e o município de Curitibanos com a atual necessidade de espaço para 
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atender a demanda de sepultamentos, percebe-se que existe um grande problema a 
ser solucionado. Entende-se que o município teria grandes benefícios com a 
implantação de um cemitério vertical, vide que seria a melhor proposta conforme a 
análise que foi efetuada. CONCLUSÕES: Diante dos estudos realizados, concluiu-
se que é procedente a execução do projeto, tendo em vista a atual situação do 
município podendo suprir a necessidade de espaço territorial e preservando o meio 
ambiente conforme as leis do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).  

Palavras-chave: Necrochorume. Meio ambiente. Curitibanos. 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: ANÁLISE DA RELAÇÃO 

ENTRE O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO A UMA DETERMINADA REGIAO 

E O SEU DESENVOLVIMENTO 

 

Lúcia Juraszek573 
Fernanda Cristina Neidert Batista574 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A origem do conceito de cidadania advém das discussões que 
ocorriam na Grécia a partir do surgimento da polis. Cidadania estava relacionada com 
a convivência em sociedade e seu processo histórico. De acordo com Rezende Filho 
e Câmara Neto (2004) diversos aspectos da sociedade (política e social) influenciam 
na constituição da cidadania dos indivíduos, bem como os reflexos do seu 
desenvolvimento familiar. Destarte podemos considerar que a cidadania está 
relacionada com os aspectos social e político de uma determinada sociedade, está 
intimamente relacionada também com o seu desenvolvimento. Desenvolvimento de 
acordo com Perroux (1969) pode ser caracterizado como um conjunto de mudanças, 
as quais englobam muito além do aspecto econômico, mas sim um conjunto de 
modificações na esfera social e individual da população, buscando promover o 
crescimento geral. Rudnei (2009) considera que os indivíduos são os principais atores 
sociais envolvidos no processo de desenvolvimento de uma região. OBJETIVOS: 
Identificar se existe uma relação entre a cidadania das pessoas e o seu sentimento 
de pertencimento com o desenvolvimento regional, e de que forma estes aspectos 
podem exercer influência. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de caráter exploratório 
e de levantamento de dados, através da pesquisa e análise de bibliografias na área 
do desenvolvimento regional, principalmente busca nos principais periódicos e bases 
online relacionadas com a temática proposta. RESULTADOS: Na atualidade, sabe- 
se que as riquezas estão em mãos de poucos, ou seja, de toda a renda gerada no 
mundo em 2017, 82% foi parar nas mãos do 1% mais rico do planeta. Enquanto isso, 
a metade mais pobre da população global passa fome. A cada dia tem aumentado as 
diferenças sociais (econômicas principalmente) entre os indivíduos. Entre os fatores 
que promovem esta ausência de comprometimento com o processo de 
desenvolvimento, pode-se destacar a efetivação da cidadania e o sentimento de 
pertencimento, responsabilizando sempre o Estado, como o único fator que pode 
contribuir ou não para um desenvolvimento positivo. O sentimento de pertencimento 
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tem relação com o território e, compreender o contexto não se limita a saber da 
geografia. Nosso papel social está intimamente relacionado com conhecermos o 
ambiente em que estamos vivendo e contribuir não somente de modo econômico, mas 
também participando das decisões e direcionamentos que ocorrem em prol do 
desenvolvimento. Ao discutir o conceito de desenvolvimento regional não pode-se 
deixar de lado as discussões sobre a cidadania e o pertencimento. CONCLUSÕES: 
Finalizando este resumo, deixa-se este questionamento, estamos exercendo nossa 
cidadania em suas diversas esferas? Estamos realmente pertencendo a sociedade, 
local em que estamos vivendo? De que forma nós também estamos contribuindo para 
o desenvolvimento de nossa região, estamos também delegando este poder para a 
entidade estatal e nos eximindo de nossa responsabilidade social. Sugere-se que 
demais estudos sejam direcionados para estudar esta temática, com o intuito de 
auxiliar os indivíduos a compreenderem o real significado do exercício da sua 
cidadania e do seu pertencimento. 

Palavras-chave: Cidadania. Pertencimento. Desenvolvimento. Região. Território. 
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COMPARAR O RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTUCIONALIZADOS E NÃO 

INSTITUCIONALIZADOS 

 
Ana Claudia John575 

Caroline Przybylok576 
Cibelle Caroline Bredow577 

Juliane Kieski Kovalczikowski578 
Mariane Raziel de Almeida Rogalewski579 

Sanayana Santos Schermack580 
Jaqueline Sueli Horodeski581 

 
RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Durante a fase de envelhecimento, ocorrem várias alterações no 
corpo humano, podendo afetar sistemas sensoriais e musculoesqueléticos. Essas 
alterações podem afetar na independência funcional do idoso, pois entre as 
alterações mais comuns se encontra o déficit de equilíbrio, causando instabilidade e 
dificuldades para a realização de diferentes tarefas. O déficit de equilíbrio aumenta o 
risco de quedas, sinalizando uma fragilidade e trazendo consequências como 
fraturas, internações hospitalares e limitações das atividades de vida diária (AVD’s). 
Através do teste Timed Up And Go (TUG), podemos avaliar equilíbrio e disfunções 
motoras relacionando o tempo da realização do teste com a independência funcional 
de cada indivíduo. OBJETIVOS: Comparar o risco de quedas em idosos 
institucionalizados e não institucionalizados. MATERIAIS E MÉTODOS: a pesquisa 
foi desenvolvida com 30 idosos, sendo 15 institucionalizados e 15 não 
institucionalizados, na região sudeste do Paraná e norte de Santa Catarina, sendo a 
amostra de ambos os sexos, com idade entre 59 e 95 anos, submetidos à avaliação 
fisioterapêutica e realização do TUG. RESULTADOS: observou-se que os pacientes 
institucionalizados apresentaram maior tempo para a conclusão do TUG com média 
de 24,13 segundos. CONCLUSÕES: com base nesse estudo observa-se que com 
os resultados obtidos há um risco maior de quedas em idosos institucionalizados. 

Palavras-chave: TUG. Fisioterapia. Geriatria. Saúde. Equilíbrio. 

                                                           
575

Acadêmico do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
ana_john18@hotmail.com 

576
Acadêmico do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

carolchebela@gmail.com 
577

Acadêmico do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
cibelle.bredow@gmail.com 

578
Acadêmico do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

kieski.1994@gmail.com 
579

Acadêmico do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
marianerog@hotmail.com 

580
Acadêmico do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

sanayanasantos@outlook.com 
581

Docente do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
jaqueline@unc.br 

mailto:ana_john18@hotmail.com
mailto:carolchebela@gmail.com
mailto:cibelle.bredow@gmail.com
mailto:Kieski.1994@gmail.com
mailto:marianerog@hotmail.com
mailto:sanayanasantos@outlook.com
mailto:jaqueline@unc.br


 
 

336 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

CONSULTA DE ENFERMAGEM E SUA IMPORTANCIA NA PREVENÇÃO, 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SIFILIS 

 

Eliz Cristine Maurer Caus582 
Jéssica Angelita de Andrade583 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Considerando a elevação do número de casos de sífilis no Brasil, 
Santa Catarina, Mafra e região, destaca-se a atuação do enfermeiro por meio da 
Consulta de Enfermagem como estratégia para enfrentamento desta epidemia. O 
enfermeiro realiza o acolhimento, triagem, orientações e testes rápidos, utiliza 
ferramentas como protocolos de tratamento da sífilis. Dessa forma, no atendimento  
o enfermeiro estabelece vínculo com o paciente, promovendo o diagnóstico precoce 
e o tratamento adequado, já que fazendo com que o paciente não precise aguardar 
por uma consulta médica. Com a consulta de enfermagem e diagnóstico precoce 
aumenta-se a adesão ao tratamento do usuário e de seu (as) parceiro (as), 
ocasionando a redução no número de reincidências. OBJETIVOS: Apontar a 
importância do papel do enfermeiro na realização da consulta de enfermagem na 
prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da sífilis no município de Mafra SC. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa explorativa em campo, que 
tem por objetivo demonstrar a importância da consulta de enfermagem nos casos de 
sífilis. Foi utilizado como instrumento de coleta, um questionário com perguntas 
abertas, onde o formulário foi entregue durante entrevista com o enfermeiro da 
unidade. Totalizaram 12 participantes. RESULTADOS: A análise possibilitou 
verificar que nos 16 formulários preenchidos, todos concordam que o profissional 
enfermeiro tem um papel fundamental nos casos de sífilis. 100% dos pesquisados 
falaram que o enfermeiro tem relação aos casos de sífilis fazendo diagnostico, 
orientar, prescrever tratamento. 58,33% dos pesquisados teve de 2 a 12 casos de 
sífilis diagnosticados, em tratamento, e já tratados. 91,6% dos pesquisados falaram 
que todos os pacientes aderiram ao tratamento. 100% do pesquisaram concordaram 
que a falta de vinculo, informação e por demorar algumas semanas dificulta o 
tratamento. 100% dos pesquisados usam a busca ativa como conduta para 
tratamentos interrompidos. 100% realizam consulta de enfermagem diariamente. 
100% relataram a importância da consulta de enfermagem na prevenção, 
diagnostico precoce e um tratamento eficaz. 91,6% realizam testes rápidos durante 
todas as consultas de enfermagem. 100% dos casos de sífilis e diagnosticado pelo 
enfermeiro. 75% relatam que não há muitos casos de recidiva. 1005 propõem ações 
de prevenção a sífilis. 100% acredita que se fosse disponibilizado mais testes 
rápidos aumentaria o número de notificações. 100% concordam que o principal 
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profissional nos casos de sífilis é o enfermeiro. CONCLUSÕES: Com a pesquisa 
foi possível demonstrar a importância da consulta de enfermagem nos casos de 
sífilis. Conseguindo alcançar os resultados esperados. 

Palavras-chave: Consulta. Enfermagem. Importância. 
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DILEMAS E DESAFIOS DA PROFISSÃO DOCENTE NA SOCIEDADE ATUAL 

 

Luana Michels584 
Renata Cristiane Hatschbach585 

Maria Benedita de Paula e Silva Polomanei586 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Muito se tem ouvido acerca dos problemas relacionados à saúde do 
professor. O que despertou interesse em aprofundar o tema, ressaltando as causas 
que têm arrastado professores a depressão, estresse, limitações físicas, entre outras 
situações que denunciam o desequilíbrio da sua saúde. Acredita-se na relevância do 
papel da escola, em sua função social, o que envolve a promoção de vários 
aspectos que fazem diferença no desenvolvimento do indivíduo e na sua saúde. 
Cuidados preventivos básicos à postura que adota em relação a prática pedagógicas 
importantes para a saúde, pois saber o tom de voz e postura adequada são alguns 
dos exemplos ao meio em que vive. Exemplificando, atitudes envolvendo 
alimentação e atividades físicas, além de outros aspectos. OBJETIVOS: Conhecer 
as principais causas que determinam o afastamento dos docentes da Rede 
Municipal de Ensino de Canoinhas. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi 
desenvolvida em seis instituições de ensino com 20% dos docentes de Educação 
Infantil, Anos Iniciais e Finais da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Canoinhas no ano de 2018, através de questionários. A natureza desta pesquisa foi 
qualitativa, de campo e bibliográfica. RESULTADOS: Segundo dados da Secretaria 
Municipal da educação – SME do município de Canoinhas, de maio a dezembro de 
2017, os docentes obtiveram 1150 ausências justificadas, 18 injustificadas, por 
licença medica 64 (mais de 30 dias), licença maternidade 16, já paternidade foram 2, 
licenças premio 10 (3 meses de licença a cada 5 anos trabalhados para professores 
de efetivo exercício no serviço publico) e outros tipos de licença totalizaram-se 27 
(como por exemplo doença na família). Estes dados justificam-se segundo a 
pesquisa de campo realizada por: carga excessiva de trabalho, condições de 
trabalho precárias, desvalorização tanto profissional, quanto pessoal, ausência de 
qualidade de vida, psicológico abalado, falta de remuneração adequada ao trabalho 
desempenhado segundo a carga horaria e o tipo de trabalho exercido. Se completa 
tendo em vista a responsabilidade pela formação de outros sujeitos; o excesso de 
trabalho; a precarização do trabalho, a perda de autonomia, a sobrecarga de 
trabalho burocrático e em sala de aula e o quadro social e econômico e as 
condições de vida dos alunos. O que vem a desencadear doenças que estão 
afetando a vida docente, como síndromes consideradas doenças do século XXI, 
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problemas de voz, coluna e movimentos repetitivos. CONCLUSÕES: Diante disto 
observa-se que as principais causas que determinam o afastamento docente são um 
conjunto de fatores, dentre eles apresentam-se a dificuldade de manter-se na 
carreira docente, pois, na maioria das vezes o professor esta sobrecarregado, 
exerce sua carga horaria em mais de uma instituição de ensino, o que dificulta o 
processo, até mesmo de ensino e aprendizagem, remuneração baixa, excesso de 
alunos em sala, falta de recursos e auxilio da parte pedagógica da escola, entre 
outros. Portanto, além disto, e de outros fatores apresentados observa-se o aumento 
de doenças e síndromes apresentadas pelos professores, ocasionando as faltas e 
afastamentos comprometendo a saúde dos docentes, o decorrer do processo de 
aprendizagem e continuidade escolar. 

Palavras-chave: Saúde docente. Qualidade de vida. Canoinhas. 
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LITERATURA E DIREITO: PESQUISA E DISCUSSÃO NA COMUNIDADE587 

 

Jessica Vitoria de Carvalho Pacheco588 
Kátia Cristina Schuhmann Zillio589 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A literatura e todas as atividades relacionadas a ela se mostram 
cada vez mais importantes, tanto no âmbito escolar, acadêmico, como também na 
sociedade na qual estamos inseridos. Assim, aliando o interesse pela literatura de 
estudantes de Direito à comunidade, foi possível realizar diversas discussões com 
obras literárias e relacioná-las a questões de direitos humanos. OBJETIVOS: 
Relacionar as obras de literatura à legislação pertinente. Promover formação de 
grupo de leitura. Ler e interpretar as obras selecionadas à luz do Direito. Promover 
discussões das leituras e de aspectos relacionados ao Direito. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa foi desenvolvida a partir de pesquisa-ação com formação de 
grupo de leitura com acadêmicos do curso de Direito a partir das obras: Capitães de 
Areia, de Jorge Amado e Quarto de despejo: diário de uma favelada de Carolina 
Maria de Jesus que foram lidas e fizeram parte do foco das discussões do grupo. 
Logo após a formação do grupo de leitura, houve discussões sobre o enredo e os 
aspectos jurídicos, além de investigação de aporte teórico sobre as ações dos 
personagens e sua relação com o direito. A finalização se deu com apresentação da 
leitura edas perspectivas jurídicas que cada obra suscita para acadêmicos e alunos 
do ensino médio. RESULTADOS: A partir das leituras propostas, tivemos a 
possibilidade de retirar das leituras diversas questões problemáticas e atuais, que se 
relacionam ao Direito e diversas outras áreas do conhecimento. Desta forma, foi 
possível ampliar a discussão das obras com a participação ativa dos professores e 
acadêmicos de diferentes cursos, da Universidade do Contestado campus 
Curitibanos. Ademais, os estudantes demonstraram grande interesse no projeto, nas 
obras e nos temas discutidos, além de relacioná-loscom diversas áreas e temas. 
CONCLUSÕES: no decorrer do desenvolvimento do projeto foi possível atingir os 
objetivos propostos com a comunidade acadêmica, ainda estamos organizando a 
discussão na comunidade de ensino médio. Otrabalho mostrou que a literatura 
contribui significativamente no Direito, e mostrou o quanto é importante esse tipo de 
iniciativana nossa comunidade. Direito e literatura é uma possibilidade de ver a 
realidade sob as lentes da ficção, mas não negando que, muitas vezes, essa ficção 
só existe porque a realidade se faz presente. Articular o olhar acadêmico nessa 
perspectiva é permitir a ele a ampliação dos conhecimentos técnicos e a amplitude 
de horizontes mais humanos. A postura de alunos mais críticos e sensibilizados com 
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os problemas sociais que assolam o país é hoje uma necessidade. A distinção entre 
liberdade e prisão, bem como a articulação entre justiça e injustiça povoam a 
eloquência dos operadores do direito, por isso ao discutir obras sob a perspectiva 
dos direitos humanos é sempre muito relevante. 

Palavras-chave: Literatura. Direito. Comunidade. 
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DIREITOS HUMANOS E A SAÚDE: OS ASPECTOS LEGAIS DO AUXÍLIO À 

SAÚDE REPRODUTORA 

 

Eduarda Rauen590 
Maria Clara Jardim Vieira591 

Suellen Nunes592 
Gabriel Tagliari da Costa593 

Jean Carlos Machado594 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Considerando os seminários da disciplina de Direitos Humanos, 
identificou-se um grupo vulnerável em Curitibanos, de alto risco de violação aos 
Direitos Humanos, que despertou interesse de estudar as razões do aumento da 
população de gestantes adolescentes. Acreditava-se que, por ser um grupo 
fragilizado, possivelmente haveriam inúmeras e graves violações. OBJETIVOS: 
Identificar a como devem ser empregados os Direitos Humanos no Sistema Único de 
Saúde, vinculados aos casos de gravidez precoce; estabelecer o conceito básico de 
Direitos Humanos e o posicionamento de seus principais doutrinadores; relatar como 
deveriam proceder as atividades prestadas às gestantes pelo Sistema Único de 
Saúde; Apontar as principais dificuldades da adolescente durante o período de 
gestação; Propor uma possível solução visando a melhora na acessibilidade aos 
Direitos Humanos na gravidez adolescente. MATERIAIS E MÉTODOS: Parte-se de 
pesquisas bibliográficas, pois desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de artigos científicos e livros, possui natureza explicativa. 
RESULTADOS: Os resultados da pesquisa indicam que o primeiro passo para a 
melhorar a vida, não somente das gestantes, mas de todos que às cercam, seria 
implementar um sistema em que desde a adolescência, os jovens apreendessem 
sobre a educação sexual. Esse aprendizado deve ser feito no meio escolar, em 
conjunto com agentes de saúde, através de palestras e cursos ministrados. 
Possibilitando aos jovens também conhecerem o funcionamento de um 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde, para que eventualmente, se necessário, 
eles saibam como agir. CONCLUSÕES: Com base no estudo identificou-se que para 
se atingir os resultados, é fundamental orientar os familiares, sobre como agir nessas 
situações. Indica-se a organização de momentos de diálogos entre as famílias de uma 

                                                           
590

Acadêmica do curso de Direito, Universidade do Contestado – UnC Curitibanos. E-mail: 
duda_rauen@hotmail.com 

591
Acadêmica do curso de Direito, Universidade do Contestado – UnC Curitibanos. E-mail: 

mariaclarajv@hotmail.com 
592

Acadêmica do curso de Direito, Universidade do Contestado – UnC Curitibanos. E-mail:  
suellenapnunes@hotmail.com 

593
Acadêmico do curso de Direito, Universidade do Contestado – UnC Curitibanos. E-mail: 

gabriel.tcosta@hotmail.com 
594

Professor orientador do curso de Direito, Universidade do Contestado – UnC Curitibanos. E-mail: 
jcm.advmachado@gmail.com 

mailto:duda_rauen@hotmail.com
mailto:mariaclarajv@hotmail.com
mailto:suellenapnunes@hotmail.com
mailto:gabriel.tcosta@hotmail.com
mailto:jcm.advmachado@gmail.com


 
 

343 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

mesma comunidade, estabelecendo vínculos e fortalecendo o elo familiar, 
desmistificando falsas percepções de que o único culpado é o Sistema Único de 
Saúde. A falha tocante a saúde reprodutiva de adolescentes, não se concentra 
somente no sistema público e, em grande parte, a responsabilidade se volta a própria 
gestante que, por inúmeras razões e sem apoio familiar, acaba incidindo na gravidez 
na adolescência, colocando em risco sua saúde. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Saúde reprodutora. Gestantes. Adolescentes. 
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DIREITOS HUMANOS E CULTURA: ARTISTAS DE RUA 

 

Izabela Maria França Conzatti595 
Nathália Sayuri Kuroki596 

Samanta da Silva Becker597 
Valéria Veloso da Cruz598 
Jean Carlos Machado599 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Considerando os seminários da disciplina de Direitos Humanos, o 
projeto de pesquisa ocupou-se de abordar a violação dos Direitos Humanos na cidade 
de Curitibanos, escolhendo o grupo de vulnerabilidade dos artistas de rua, que fazem 
suas performances nos semáforos locais, muitas vezes vivendo em condições 
precárias, de risco e abandono do poder público. OBJETIVOS: Enfatizar a 
existência desse grupo vulnerável e ressaltar sua relevância como pequeno grupo 
social, sujeito de direitos, apontando possíveis soluções e modelos para tentar sanar 
o problema. MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia consiste em pesquisa básica, 
exploratória, bibliográfica e empírica, baseada em fatos que podem ser comumente 
presenciados no quotidiano da cidade, com a apresentação dos artistas de rua. 
RESULTADOS: O trabalho é um direito social, e as pessoas que fazem 
apresentações nos semáforos estão trabalhando, mas não são valorizados e 
passam despercebidos pelas autoridades públicas e até mesmo por parte da 
população, que os ignora. Há grave violação dos direitos humanos, para os 
moradores de rua, mas de modo especial, para os artistas de rua, que vivem em 
situações precárias, passíveis de várias agressões a sua dignidade. CONCLUSÕES: 
Com base no estudo, identificou-se uma alternativa para possível solução do 
problema de vulnerabilidade de artistas de rua, que é por meio de uma lei municipal 
regulamentando a atividade, conferindo segurança e bem-estar a estas pessoas, 
que teriam um cadastro e autorização para trabalhar nos semáforos, buscando ainda 
junto aos órgãos competentes, novas parcerias e novos projetos, para que os 
artistas de rua recebam o amparo que necessitam. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Artistas de rua. Cultura. 
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DIREITOS HUMANOS E TRABALHO DECENTE: A ATUAÇÃO DA OIT FRENTE À 

REFORMA TRABALHISTA BRASILEIRA600 

 

Thaisa Aviz601 
Amanda Carolina B. R. Beckers602 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O ponto de partida do presente trabalho é a premissa de que o 
trabalho digno em dignas condições é um poderoso instrumento socioeconômico de 
implementação de distribuição de renda e igualdade social. É certo que o trabalho se 
trata de um dos caminhos do homem em busca seu sentido pela vida. É também 
meio de desenvolvimento pessoal e moral, não havendo vida digna e saudável sem 
trabalho digno, ao que não se admite mais a antiga ideia de trabalho como 
mercadoria. OBJETIVOS: Este estudo objetivou de estudar brevemente a 
importância da OIT – Organização Internacional do Trabalho na proteção aos 
direitos humanos atinentes ao mundo do trabalho, com o intuito de promover a paz 
universal e a justiça social, analisando a atuação do referido organismo internacional 
frente às modificações legislativas trazidas pela Reforma Trabalhista Brasileira. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de pesquisa teórica, documental, qualitativa. 
Que no estágio em que se encontra visa estudar o conceito de trabalho decente 
analisar possíveis confrontos entre as convenções da OIT e a Reforma Trabalhista. 
RESULTADOS PARCIAIS: Até o presente, verificou-se de plano, que diversos 
pontos da Reforma Trabalhista, Lei 13.467/17, vão de encontro aos preceitos de 
proteção do trabalho decente estipulados pela OIT, alguns inclusive afrontando às 
oito convenções fundamentais do órgão, sete das quais, ratificadas pelo Brasil, 
razão peã qual se mostra de suma importância o estudo da presente temática. 
CONCLUSÕES: No âmbito do direito internacional verifica-se na atualidade uma 
tendência de garantia aos direitos fundamentais dos cidadãos. Neste amplo rol, 
destacam-se o direito ao trabalho decente, haja vista o reconhecimento de tais 
direitos como direitos fundamentais pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, ambos 
aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Palavras-chave: Trabalho Decente. OIT. Reforma Trabalhista. 
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ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELAS INTERVENÇÕES DO 

CEJUSC SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS - DESAFIOS AO 

DESENVOLVIMENTO NA COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR 

 

Lucimara Dayane Amarantes603 
Maria Luiza Milani604 

 

RESUMO 

 

A orientação pela afirmação do respeito ao outro e a busca permanente da paz são 
princípios históricos dos Direitos Humanos, pois toda pessoa possui, inerente à sua 
natureza humana, a garantia e oportunidade de desenvolvimento de seus potenciais, 
pautado no respeito da sua dignidade, de maneira livre, autônoma e plena, previsto 
a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Nessa perspectiva, 
fundamenta-se a relevância de se estudar a violência doméstica (âmbito intra e 
interfamiliar) como um problema de múltiplas dimensões. Enquanto problema 
universal atinge as vítimas silenciosamente e não obedece a nenhuma regra rígida, 
e traz a tendência de impedir ou dificultar o desenvolvimento físico e mental entre 
suas vítimas e agressores, também, representa carga econômica para a sociedade, 
em termos de produtividade, aumento no uso de serviços sociais e interferência na 
dignidade humana; esse fenômeno incide diretamente no desenvolvimento de uma 
nação, estado e região (peculiaridades territoriais). Em União da Vitória e região, 
observa-se que a violência é mais expressiva do que os dados estão manifestando, 
logo, este estudo objetivou demonstrar a sua extensão nesse território, sobre a ótica 
do CEJUSC e o seu papel inovador no Poder Judiciário. A importância da pesquisa  
é para que traga para a discussão este tema e sustente proposições, estratégias e 
intervenções mais definitivas tanto para prevenção como para uma possível 
erradicação da violência doméstica. A violência doméstica é um comportamento da 
sociedade como um todo, que repercute na vida cotidiana de uma forma geral, 
retratando o individualismo que sobrepõe ao coletivo e a responsabilidade privada 
dos cidadãos, que sobrepõem-se ao público e ao dever do Estado. Falar, pesquisar 
e produzir conhecimento sobre o desenvolvimento regional, bem como propor ações 
que sejam efetivas, é rever a atual política de Desenvolvimento Regional, sair do 
âmbito somente econômico e buscar um olhar maior e integral da realidade, 
englobando a discussão e o enfrentamento humano/social, econômico e político da 
violência doméstica em todas as suas dimensões necessárias, bem como a 
sensibilização da igualdade de gênero, da cultura da paz e da erradicação da 
violência e todas as suas formas de expressões, que deverá repercutir no 
desenvolvimento regional sustentável, igualitário, que transforme realidades, que 
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nos aproxime realmente do preconizado no artigo 43 da Constituição Federal de 
1988. As Políticas Públicas propostas e executadas pelos entes governamentais, 
não governamentais e com a participação efetiva da sociedade civil, levam a pensar 
na necessidade de formação dos gestores com olhar de gênero, sensibilizados para 
o atendimento real e necessário, são desafios postos ao cotidiano profissional e de 
todos nós cidadãos brasileiros. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. CEJUSC. Violência contra a mulher. 
Desenvolvimento Regional. 
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EQUINOS ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO UNC CANOINHAS, POR 

MAUS TRATOS, NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 

 

Djalmo Gervasio Rodrigues605 
Rafael Sachet Rodrigues606 
Leonardo Fuck Tokarski607 

Simone Ballão Taques Wend608 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Como fonte de renda, os equinos servem de ferramenta de trabalho, 
sendo muitos animais vistos em carroças usadas por catadores de materiais 
recicláveis. Em muitas das ocasiões estes animais são exigidos fisicamente ao 
extremo, ultrapassando os limites do bem- estar e acarretando prejuízos à saúde do 
animal. Pelo fato das famílias envolvidas na atividade de recolhimento dos 
recicláveis possuírem renda baixa, muitos proprietários, sem condições de propiciar 
assistência veterinária, abandonam ou deixam estes equinos em condições 
precárias de saúde e bem- estar, caracterizando maus tratos. Como é previsto por 
lei no artigo 32 da lei 9605 todo animal que não tem acesso à comida, água de 
qualidade e sem ferradura em centros urbanos é enquadrado como maus tratos, 
sendo realizada a retirada deste animal de circulação e o mesmo encaminhado para 
centros veterinários para reabilitação. OBJETIVOS: Relatar o atendimento de 15 
cavalos provenientes de recolhimento por abandono de vias públicas e/ou recolhidos 
de seus proprietários pela Polícia civil quando foi observada a condição de maus 
tratos. MATERIAIS E MÉTODOS Através de denúncias a polícia militar efetuou o 
recolhimento 15 equinos no ano de 2018 nas cidades de Canoinhas e Três Barras 
/SC. Alguns dos animais encontravam-se abandonados em vias públicas e outros 
foram resgatados dos seus proprietários após a constatação de maus tratos. Os 
equinos apreendidos foram posteriormente encaminhados ao Hospital Veterinário da 
UnC para atendimento clínico e reabilitação. RESULTADOS: Entre os meses de 
fevereiro e junho de 2018 foram recebidos no Hospital veterinário UnC 15 equinos 
encaminhados pela Policia Militar com Boletim de ocorrência atestando maus tratos 
ou abandono em vias públicas. Deste total, 8 equinos eram machos e 7 femêas. A 
idade dos animais variou de 1 a 15 anos. Todos se apresentaram com escore 
corporal muito baixo na faixa entre 1 e 3 segundo o escore de Hennekeet (1983) que 
traz variações de escore entre 1 a 5. Como exame de triagem dos equinos foi 
realizado hemograma onde 12 apresentaram o resultado de anemia e leucocitose e 
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3 animais não apresentaram alteração hematológicas. Independentemente do 
resultado hematológico todos os equinos, por apresentarem escore corporal baixo, 
receberam tratamento. Foi instituído um protocolo clínico com fluido terapia 
intravenosa e uso de antibióticos. Os animais permaneceram alojados em baias para 
tratamento e também em área aberta em piquete para alimentaçao. Os 15 animais 
se recuperaram e retornaram à condição de score corporal normal. CONCLUSÕES: 
Os animais foram reabilitados e alcançaram condição corporal e hematológicas 
adequadas. Após o período de internamento e recuperação todos foram doados a 
novos tutores com consciência sobre o manejo dentro das práticas de bem-estar 
animal. 

Palavras-chave: Equinos. Maus tratos. Escore corporal. 
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ESTÁGIO NA EMPRESA FERRETTI ARQUITETURA 

 

Amanda Carolina Santos Scheffer609 
Carlos Eduardo Plens610 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A empresa escolhida para realizar o estágio foi a Ferretti 
Arquitetura, localizada na Rua Ana Costa, número 988, no Centro de Curitibanos- 
SC. A empresa iniciou no ano de 2016, o arquiteto responsável, Victor Hugo Ferretti 
Cheffer, se formou na Universidade do Contestado (UnC), Campus de Curitibanos- 
SC em 2015. Os projetos dos quais tive a oportunidade de fazer parte foram a 
elaboração da planta baixa arquitetônica da Igreja da Comunidade da Lagoinha no 
interior de Curitibanos-SC, visitas técnicas no projeto em execução do novo Jardim e 
espaço de convivência para alunos do Centro de Educação Santa Teresinha e a 
ampliação da planta baixa de um projeto residencial. OBJETIVOS: O presente 
trabalho tem por objetivo relatar as experiências vividas durante o estágio 
supervisionado no segundo semestre do ano de 2018. Elaborar a planta baixa da 
Igreja da Lagoinha, visitar a obra em execução do Jardim do Centro de Educação 
Santa Teresinha e medir uma edificação existente para elaboração de uma nova 
planta juntamente com o registro fotográfico de todos os projetos citados. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Em reunião com o conselho paroquial da comunidade da 
Lagoinha de Curitibanos-SC, o arquiteto responsável pelo estágio resolveu doar a 
planta baixa para a reconstrução da Igreja que foi incendiada em março deste ano, 
sendo então elaborada a nova planta conforme pedidos dos clientes da comunidade. 
O projeto do Centro de Educação Santa Teresinha estava em andamento quando 
iniciei o estágio, ficando responsável pelo acompanhamento da obra. A partir da 
visita técnica na residência localizada na Rua Madre Iva Poupon, no bairro Nossa 
Senhora Aparecida na Cidade de Curitibanos-SC, foi feita a medição e o registro 
fotográfico de todos os cômodos da residência para que fosse possível desenhar o 
que já havia sido executado e projetar o restante de acordo com o pedido dos 
clientes, sendo eles: mais uma suíte, closet, sala de tv, sala de jantar e mais uma 
porta de elevação na garagem, a saída da churrasqueira foi aumentada e mais um 
banheiro foi inserido no pavimento superior. RESULTADOS: Estando os três 
projetos finalizados, nas diferentes áreas, o principal resultado notado, foi a 
interação com o cliente, realizar as medições que são reais e trabalhar em uma 
dinâmica de trabalho, complementando o que foi passado na faculdade com a 
realidade de trabalho. CONCLUSÕES: A arquitetura vivida na prática nos faz 
compreender de maneira mais ampla tudo que aprendemos na teoria nesses anos 
de faculdade. Eu nunca havia trabalhado na área e posso dizer que foi uma 
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experiência única que me possibilitou entender e aprender muito, a troca de 
experiência com o supervisor de estágio, a conversa com pedreiros e as exigências 
e negociações com clientes com certeza agregaram muito na minha vida 
profissional. 

Palavras-chave: Ferretti Arquitetura. Projetos. Visitas técnicas. 
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ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA (SC): UMA ANÁLISE 

A PARTIR DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) 

 

Eduardo Lando Bernardo611 
Cláudio Rocha de Miranda612 

Paulo Belli Filho613 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A estrutura fundiária é o modo como os imóveis rurais estão 
distribuídos e organizadas em um determinado território, leva em consideração o 
arranjo espacial das propriedades, suas características e grandezas. No Brasil a Lei 
nº. 8.629/1993 (Art. 4, II e III) classifica as propriedades rurais como: minifúndio 
(área inferior a 1 módulo fiscal), pequena propriedade (área compreendida entre 1 e 
4 módulos fiscais), média propriedade (área superior a 4 e até 15 módulos fiscais) e, 
grande propriedade, (área superior a 15 módulos fiscais). O módulo fiscal é a 
unidade de medida agrária (Lei nº. 6.746/1979), expressa em hectares e se 
estabelece como um parâmetro para a classificação fundiária do imóvel quanto à 
sua dimensão, variável para cada município brasileiro. Para o município de 
Concórdia (SC) um módulo fiscal corresponde a 18 hectares. A importância do 
conhecimento da estrutura fundiária em um determinado território é base para o seu 
planejamento, nas suas mais diversas escalas no meio rural. OBJETIVOS: 
Caracterizar a estrutura fundiária do município de Concórdia (SC). MATERIAIS E 
MÉTODOS: A base de dados utilizada foi extraída da plataforma de consulta pública 
do SiCAR (Ministério do Meio Ambiente - MMA, Cadastro Ambienta Rural - CAR), 
exclusivamente para o município de Concórdia, para os imóveis e/ou posses rurais 
cadastradas até 22 de agosto de 2018. O software de geoprocessamento utilizado 
foi o QuantumGIS versão 3.2.2 Bonn. O sistema gerenciador de banco de dados foi 
o PostgreSQL versão 9.6, com o módulo PostGIS 2.2. Utilizou-se a ferramenta de 
cálculo de atributos para classificação dos polígonos conforme a Lei nº. 8.629/1993. 
RESULTADOS: A análise dos dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
demonstram 5.007 imóveis e/ou posses rurais declarados para o município de 
Concórdia. A área média das propriedades é de 13,10 hectares (mediana: 10,80; 
moda: 10,90; mínima: 0,05 e máxima: 459,51), com: 3.978 (79,45%) imóveis 
classificados como minifúndio; 1.009 (20,15%) como pequena propriedade; 18 
(0,36%) como média propriedade; e, 2 (0,04%) como grande propriedade. A 
estrutura fundiária do município de Concórdia estabeleceu-se a partir da pequena 
propriedade, em grande medida, decorrente do processo histórico de ocupação e de 
suas condições naturais, bem como do uso da terra. A importância da pequena 
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propriedade, em especial, para economia regional, deve-se pela consolidação da 
cadeia de produção agropecuária de suínos e aves, estrategicamente difundida por 
sistemas de integração acompanhados por um modelo tecnológico de produção 
confinada. CONCLUSÕES: A caracterização fundiária do município de Concórdia é 
dada pela predominância de imóveis e/ou posses rurais de até 1 módulo fiscal, ou 
seja, minifúndios e pequenas propriedades. Vale ressaltar que os dados disponíveis 
oportunizam o reconhecimento da distribuição espacial das propriedades, o que 
possibilita maior visibilidade da configuração do território, servindo de base para 
planos e programas de gestão do espaço rural. 

Palavras-chave: Cadastro Ambiental Rural. Geoprocessamento. Concórdia. 
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ESTUDO DA ACESSIBILIDADE DAS CALÇADAS E PASSEIOS NOS CENTROS 

URBANOS614 

 

Gabriela Cristine Bayer Baum615 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Esta pesquisa desenvolveu um estudo sobre acessibilidade nos 
centros urbanos, pois é onde acontece o maior fluxo de pessoas nas calçadas e 
passeios. O local escolhido para aplicação do projeto foi a Rua Jorge Zipperer, 
localizada no centro da cidade de Rio Negrinho – SC, uma das principais ruas do 
bairro. Neste sentido, foram desenvolvidos estudos com a finalidade de elaborar 
soluções para amenizar as dificuldades de locomoção dos pedestres com 
mobilidade reduzida, com o seguinte problema de pesquisa: A adequação da Rua 
Jorge Zipperer na Cidade de Rio Negrinho – SC, poderá atender as necessidades  
de todos seus usuários, visto que se trata de uma via pública e com grande fluxo de 
pessoas e veículos? OBJETIVOS: Identificar falhas estruturais nas áreas de 
circulação de pedestres e com isso elaborar soluções para amenizar as dificuldades 
de locomoção. MATERIAIS E MÉTODOS: Iniciou-se com a pesquisa bibliográfica 
sobre tema, com o esclarecimento de como deve ser observado, elaborado e 
executado um projeto visando proporcionar a utilização de maneira autônoma, 
independente e segura. Considerando que o objetivo da pesquisa é aumentar a 
percepção aos aspectos da infraestrutura urbana acessível, buscou-se 
normatizações legais e orientações de implementação para profissionais da 
construção civil. A pesquisa de campo referenciou-se em abordagem qualitativa. 
Para o estudo de caso foi realizada pesquisa de campo com visita in-loco. Durante 
as visitações foram feitas fotografias da extensão da rua. Para desenvolver a análise 
da pesquisa, foi criado um check-list utilizando o modelo de Avaliação de 
Acessibilidade da cartilha do CREA-SC. As condições das calçadas e passeios 
foram classificadas em três categorias: 1) Regular 2) Irregular 3) Inexistente. O 
check-list foi criado com intuito de facilitar e categorizar as observações feitas in-
loco. A rua foi dividida em 3 trechos e aplicado os itens do check-list. O diagnóstico 
dos trechos foram tabelados junto as fotografias, separados em duas colunas, 
descritos em tópicos com os itens regulares, irregulares e inexistentes. 
RESULTADOS: Após a análise dos trechos verificou-se que os pontos mais críticos 
são: o piso, pois a maior parte da extensão das calçadas é feita em piso petit pavet, 
que se torna muito escorregadio em dias chuvosos. Rampas de acessibilidade junto 
às travessias, são inexistentes em duas das três travessias da rua. Largura livre 
mínima de 1,20 m, há postes e placas instalados dentro da faixa de passagem de 
pedestres, impossibilitando um trajeto contínuo e seguro. CONCLUSÕES: O objetivo 
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da pesquisa foi desenvolver um diagnóstico com análise da acessibilidade nas áreas 
de circulação de pedestres nos centros urbanos, para isso foi escolhida a Rua Jorge 
Zipperer na cidade de Rio Negrinho – SC. Ao longo da rua foram constatadas muitas 
falhas estruturais nos passeios tornando muitas áreas inacessíveis. Dessa maneira, 
além de identificar as condições das calçadas e passeios, esta pesquisa apresenta 
sugestões de adequação conforme recomendado pela NBR 9050:2015, da ABNT, 
para que a rua se torne acessível. Possibilitando a autonomia e segurança de 
pessoas com mobilidade reduzida. 

Palavras-chave: Acessibilidade. NBR 9050. Infraestrutura Urbana. 
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FATORES QUE AFETAM A QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Brenda Gabriele Corrêa616 
Gabriel Felipe do Nascimento617 

Lucas Nathan de Oliveira618 
Sibely Schafaschek619 

Siomara Soares dos Santos620 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch621 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O enfermeiro desempenha importante papel como articulador da 
equipe hospitalar, promovendo a comunicação multiprofissional e sendo facilmente 
identificado por sua liderança (BACKES et al., 2008). Além disso, também é 
importante nas tomadas de decisões, planejamento de cada passo para cada 
situação, medicamentos e procedimentos a partir de seus conhecimentos científicos 
adquiridos (PERES; CIAMPONE, 2006), diante da rotina deste profissional pode 
ocorrer o excesso da quantidade de carga horária em que o enfermeiro passa mais 
tempo exposto a fatores estressores o que irá refletir na sobrecarrega deste 
trabalhador, afetando diretamente sua qualidade de vida (QV). Na área da saúde a 
qualidade de vida no trabalho busca a integridade biopsicossocial do indivíduo e 
uma maior expectativa de vida, a psicologia aliada da filosofia tenta demonstrar a 
importância de considerar os aspectos internos do indivíduo no ambiente de trabalho 
(VASCONSELOS, 2001). OBJETIVOS: Verificar através de uma revisão de literatura 
a produção cientifica e seus achados sobre a Qualidade de Vida de trabalhadores de 
enfermagem. MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo trata-se de uma revisão de 
literatura e passou por oito fases, a definição do tema, definição de base de dados, 
definição de descritores, busca individual de descritores, busca cruzada de 
descritores, definição dos critérios de inclusão, seleção dos artigos através de leitura 
e elaboração da revisão com 16 artigos selecionados. RESULTADOS: Dentro dos 
16 artigos, 25% referem-se a sobrecarga de trabalho. Para Puerto et al. (2017), ao 
estudarem os fatores estressores que mais afetam profissionais de enfermagem, 
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verificaram que na percepção dos trabalhadores a sobrecarga de trabalho é o que o 
torna mais estressante. Estes fatores influenciam diretamente a qualidade de vida do 
profissional e seu desempenho dentro do ambiente organizacional. A ocorrência de 
sobrecarga de trabalho dentro da enfermagem pode ter influencias externas, como a 
época do ano que aumenta o número de pacientes ou então influencias internas, 
que dizem respeito a problemas organizacionais, como quadro de profissionais 
reduzidos, falta de colegas. A sobrecarga ocorre quando gera no colaborador uma 
situação de estresse laboral acompanhada por outros sintomas como fadiga, tensão, 
irritabilidade. (MONTEIRO et al., 2013). Oliveira et al. (2014), destaca ainda que as 
inúmeras funções e responsabilidades destinadas aos profissionais de enfermagem, 
podendo ser físicas ou mentais, são fortes geradores de fadiga e adoecimento. 
CONCLUSÕES: Os estudos e resultados mencionados demonstram que 
trabalhadores de enfermagem que se encontram sobrecarregados em seus 
trabalhos realizando excesso de carga horária ou desempenhando atividades além 
da sua função apresentam maior probabilidade de ter sua qualidade de vida (QV) 
negativamente afetada. Nota-se a necessidade de reorganizar a jornada de trabalho 
destes profissionais promovendo assim menos adoecimento dentro das instituições 
hospitalares. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Enfermagem. Sobrecarga de Trabalho. 
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IGREJAS DE FACHADA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO FISCAL: UMA 

ANÁLISE SOBRE A IMUNIDADE DOS TEMPLOS DE QUALQUER NATUREZA 

NO BRASIL 

 

Luciane Baum Augustin622 
Analice Schaefer de Moura623 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Constituição Federal de 1988 concedeu imunidade tributária aos 
templos religiosos de qualquer natureza, com o objetivo de promover os direitos de 
liberdade religiosa, tendo em vista a característica de Estado laico. Em que pese tal 
incentivo, após 30 anos da Constituição Cidadã, percebe-se uma grande dificuldade 
em fiscalizar a regularidade dessas entidades. OBJETIVOS: Com este trabalho 
objetiva-se analisar a (in) eficácia dos mecanismos de controle e fiscalização no 
combate à evasão fiscal e à lavagem de dinheiro através de “igrejas de fachada”, 
tomando como referência a imunidade tributária sobre templos religiosos de 
qualquer culto prevista na Constituição Federal de 1988. Por sua vez, os objetivos 
específicos eleitos foram analisar a ampliação da imunidade dos templos de 
qualquer culto conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, 
enquanto forma de garantir a liberdade religiosa no Brasil; identificar o procedimento 
para a utilização da imunidade tributária dos templos de qualquer culto e, por fim, 
analisar os mecanismos de controle das entidades religiosas para combater a 
evasão fiscal e lavagem de dinheiro através de “igrejas fechada”. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Como método de abordagem adotou-se o dedutivo. Já os métodos de 
procedimentos utilizados foram o histórico-crítico e o sistemático e a técnica de 
pesquisa foi a bibliográfica e documental. Na pesquisa documental, utilizou-se a 
jurisprudência do STF, sobre procedimento, fiscalização e ampliação da imunidade 
religiosa, para após adentrar no referencial mais específico sobre lavagem de 
dinheiro e evasão fiscal através de entidades religiosas. O baixo número de ações 
penais envolvendo o tema pode refletir duas hipóteses (a) a pouca utilização de 
entidades religiosas de fachada ou (b) a inexistência de mecanismos efetivos de 
controle sobre o tema. RESULTADOS: Da leitura do Art. 150, VI, alínea b, que trata 
da imunidade religiosa identifica-se que o dispositivo não exige regulamentação para 
concessão da imunidade tributária, existindo apenas a exigência de impõe 
vinculação à finalidade essencial que, no caso, é a manifestação da religiosidade, 
conforme o § 4º do art. 150. Segundo o STF deve estar presente “a tríplice marca da 
religião: elevação espiritual, profissão de fé e prática de virtudes” (BRASIL, 2012) 
Dessa forma, o STF entendeu por ampliar a imunidade dos templos de qualquer 
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natureza, aplicando-a aos imóveis utilizados como residência ou escritório do líder 
religioso, as quermesses e almoços realizados nas igrejas, à comercialização de 
produtos religiosos, bem como ao dízimo. De outro lado, caso as entidades 
religiosas exerçam atividades de natureza predominantemente econômica, nessa 
atividade em específica serão tributadas, em razão da livre concorrência. 
(PAULSEN, 2018) Contudo o ônus da prova do desvio de finalidade para a devida 
tributação é o ente tributante (BRASIL, 2014). CONCLUSÕES: Devido ao fato de 
que a pesquisa está em andamento, não há resultados finais. Porém já é possível 
constatar que a impossibilidade de auditar as doações dos fieis, conjugada com a 
ampla permissibilidade jurisprudencial acerca do alcance da imunidade tributária dos 
templos religiosos, têm servido como instrumento para a evasão fiscal, lavagem de 
dinheiro e inclusive concorrência desleal, através da utilização de igrejas de fachada. 

Palavras-chave: Evasão fiscal. Lavagem de dinheiro. Igrejas de fachada. Imunidade 
religiosa. 
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INDÍCIOS DA SÍNDROME DE BURNOUT EM FUNCIONÁRIOS DE UM HOSPITAL 

DO PLANALTO NORTE CATARINENSE 

 

Cinara Aparecida Sauer624 
Eloize Caroline Cardoso625 

Felipe Jungles626 
Luis Henrique Ulian627 

Milena Raquel Veiss628 
Samara Jurich629 
Rubiane Veiga630 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é 
um distúrbio psíquico descrito em 1974 por Freudenberger, médico americano. Sua 
principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônico provocado 
por condições desgastantes, tanto físico, quanto emocional e psicológico. Essa 
síndrome se manifesta principalmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento 
interpessoal. Profissionais das áreas de saúde e educação, tem maior probabilidade 
de desenvolver a doença. O sintoma típico da síndrome é a sensação de 
esgotamento físico e emocional, que reflete em atitudes negativas, como ausência 
no trabalho, agressividade, mudanças de humor, ansiedade, depressão e cansaço. 
Assim consideramos a Síndrome de Burnout como um evento psicossocial ligado 
diretamente a situação laboral, em que o sujeito busca a realização pessoal. 
OBJETIVO: Realizar análise quantitativa de indícios da Síndrome de Burnout em 
colaboradores de um hospital. METODOLOGIA: Foi aplicado o questionário de Jbeili 
para verificar indícios da Síndrome de Burnout em quatorze colaboradores de um 
Hospital do Planalto Norte de Santa Catarina. Esse questionário tem vinte perguntas, 
cada pergunta deve ser respondida com um escore de 1 a 5. Conforme os escores 
obtidos no questionário, é possível identificar preliminarmente a Síndrome. 
RESULTADOS: Com base nos resultados obtidos, 2 (dois) colaboradores ficaram no 
escore 21-40 que significa que tem a possibilidade de desenvolver burnout, 5 (cinco) 
                                                           
624

Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
cinarasauer@outlook.com 

625
Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

eloize11@gmail.com 
626

Acadêmico do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
felipejungles09@gmail.com 

627
Acadêmico do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

ik711@hotmail.com 
628

 Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
milena.raquel16@hotmail.com 

629
Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

samarajurich@gmail.com 
630

Professora Supervisora do curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-
mail: fisio.veiga@hotmail.com 



 
 

361 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

colaboradores ficaram no escore 41-60 que significa que podem estar na fase inicial 
de burnout, 4 (quatro) colaboradores ficaram no escore 61-80 que significa que a 
burnout já pode estar se instalando, e 3 (três) colaboradores ficaram no escore 80-
100 que já é uma fase avançada da síndrome de burnout. A maior parte dos 
resultados considera que os trabalhadores estão na fase inicial da doença. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O hospital já apresenta colaboradores com 
possibilidade de ter a síndrome de burnout, porém, em sua maioria demonstra que 
está em fase inicial. Poucos colaboradores conheciam sobre a doença. É necessário 
trabalhos de promoção e prevenção da Síndrome dentro do ambiente hospitalar. 

Palavras-chave: Burbout. Esgotamento Profissional. Saúde do Trabalhador. 
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INFLUÊNCIA DO ÍNDICE DE CONICIDADE NA CAPACIDADE INSPIRATÓRIA 

 

Ana Caroliny de Lima da Silva631 
Barbara Daiana Dino632 

Camila Alessandra Colaço633 
Gabriela Pedroso634 

Mayara Karoline Mikley635 
Waleska Bárbara Baruffi636 

Jaqueline Sueli Horodeski637 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Índice de Conicidade proposto por Valdrez, na década de 90, 
com o objetivo de avaliar a distribuição da gordura corporal, observou que indivíduos 
magros se assemelham a forma cilíndrica, mas aqueles com maior circunferência 
abdominal aparentam a forma de duplo cone de mesma base. Desta maneira, ele 
elaborou um cálculo utilizando as variáveis peso, altura e circunferência abdominal, 
para verificar o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas, sendo que valores 
mais próximos de 1 possuem baixo risco e quando mais pertos de 1,73 encontram- 
se mais propensos. No Brasil, as Pneumopatias representam aproximadamente 16% 
das internações hospitalares, caracterizadas como afecções do sistema respiratório, 
sendo elas: infecções agudas, doenças pulmonares crônicas, pleurais ou  
neoplasias. OBJETIVOS: Avaliar capacidade inspiratória e expansibilidade torácica 
em pacientes com patologias respiratórias, correlacionado ao índice de conicidade. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de natureza investigativa, transversal, 
prospectiva e quantitativa. Critérios de inclusão: Pacientes internos em um Hospital 
do Planalto Norte Catarinense com patologias respiratórias, em suporte ventilatório, 
com indicação de fisioterapia. Critérios de exclusão: Pacientes em isolamento, 
traqueostomizados, com indicação de ventilação mecânica invasiva ou que não 
apresentaram confiabilidade para os testes aplicados. Todas as avaliações foram 
realizadas com o paciente em sedestração. Para a aplicação do teste Voldyne, era 
solicitada três inspirações máximas para eleger a de maior valor, e assim avaliar a 
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capacidade inspiratória. Para avaliar o índice de conicidade, com a fita métrica era 
obtida a circunferência abdominal, na altura da cicatriz umbilical, e o peso e a altura 
eram referidos pelo paciente. E para avaliar a expansibilidade torácica, era medida a 
circunferência na altura de axila, xifoide e cicatriz umbilical, solicitando inspiração e 
expiração máxima, verificando assim os centímetros deslocados. RESULTADOS: O 
estudo contou com uma amostra de 15 participantes, com idade média de 
65,33±6,62 anos, sendo 53,33% do sexo masculino, os quais obtinham diversas 
patologias respiratórias, que consistiam em: DPOC, asma, pneumonia, tumor 
pulmonar, derrame pleural e insuficiência respiratória. No teste do Voldyne, 93,3% 
da amostra não atingiu os valores mínimos preditos pela literatura – 3000 a 5000 ml. 
Outra avaliação feita para as capacidades pulmonares foi através da cirtometria, 
onde 7 participantes obtiveram predomínio em expansibilidade apical, 4 abdominal e 
outros 4 respiração mista, ou seja, realizam mesmo deslocamento em região apical 
e abdominal. Para a avaliação da gordura abdominal através do cálculo da 
conicidade, os resultados obtidos demonstraram que a amostra tende a atingir a 
dupla conicidade, devido sua média de 1,40±0,22 cm. CONCLUSÕES: Nesta 
amostra os valores para a capacidade inspiratória não diminuíram conforme o 
aumento do índice de conicidade, então não houve relação direta entre o excesso de 
gordura abdominal com alterações nos volumes inspiratórios. 

Palavras-chave: Capacidade Inspiratória. Circunferência Abdominal. Gordura 
abdominal. Testes de Função Respiratória. Fisioterapia. 
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INOVAÇÃO NOS SERVIÇOS E SUA RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E ECONÔMICO NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS638 

 

Marisa Liller Knop639 
Patrícia Correa Ramos640 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Presumir que a inovação é a chave para o desenvolvimento de uma 
nação, e que esta pode influenciar nos indicadores de desenvolvimento econômico e 
social, justifica-se a verificação empírica desta conjectura. A Inovação é considerada 
fator determinante no desenvolvimento econômico, é a essência da competitividade 
de um país. A economia da inovação deve ser implantada pelas empresas para ser 
fator aliado da concorrência que está cada vez mais forte. Empresas inovadoras se 
mantêm fortes no mercado, fomentando a economia. A organização que não aborda a 
inovação no seu planejamento, conjectura-se consequências, podendo até deixar de 
existir. A inovação não é apenas uma maneira melhor de produzir é questão de 
sobrevivência. Ao mensurar a inovação nos serviços e ligar aos índices de 
desenvolvimento social e econômico, contribui-se para o desenvolvimento regional e 
demonstram a realidade do município de Canoinhas. A verificação que os 
indicadores sociais (educação) contribuem com a inovação dos serviços, e que a 
inovação influencia positivamente no desenvolvimento econômico da região, reforça a 
necessidade de investimentos em educação. Esse conhecimento possibilita aos 
empresários a percepção benéfica da contribuição das empresas incentivando os 
funcionários na produção de capital humano. Com incentivos financeiros e de 
promoção de carreira por mérito. Aos agentes públicos a confirmação da 
necessidade da educação pública de qualidade, e que os investimentos na área 
devem ser prioritários. O nível de inovação nos serviços e a relação com 
desenvolvimento econômico demonstram a necessidade da regulação dos 
incentivos às empresas inovarem, reforça a indispensabilidade da criação das Leis 
de inovação municipais. OBJETIVOS: Analisar a relação entre desenvolvimento 
econômico e social e o nível de inovação nas empresas prestadoras de serviço de 
Canoinhas. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa está sendo desenvolvida por 
meio de levantamento de dados primários, com a aplicação de questionário 
composto por perguntas sobre inovação, baseado nas recomendações do Manual 
de Oslo e pesquisa de inovação PINTEC, aplicados nas empresas prestadoras de 
serviços de Canoinhas, compondo o constructo nível de inovação. Um modelo de 
equações estruturais (MEE) foi estabelecido de três constructos, nível de inovação, 
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desenvolvimento econômico (Fatores econômicos) e desenvolvimento social (fatores 
educacionais) que foram obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os dados serão analisados por Modelagem de Equações Estruturais (MEE) 
no software Smart PLS para verificar as relações de causa e efeito. RESULTADOS: 
Os resultados esperados com a pesquisa que está em fase de coleta de dados, é 
alcançar resultados positivos da influencia da inovação em serviços no índice de 
desenvolvimento social e este consequentemente influenciando o desenvolvimento 
econômico do município de Canoinhas. CONCLUSÕES: A constatação da inovação 
como ferramenta para o desenvolvimento demonstra à sociedade Canoinhense a 
importância de inovar, que serviços inovadores mantêm as empresas fortes e 
competitivas e como resultado impulsiona o desenvolvimento do município. 

 

Palavras-chave: Inovação. Prestação de serviço. Desenvolvimento. Modelagem de 
equações estruturais. 
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INTERNET DAS COISAS – PROJETO DESENVOLVIDO DE SIMULAÇÃO DE 

REDES UTILIZANDO “CISCO PACKET TRACER” 

 

Hellyton Costa de Souza 
Vinícius Scolaro 

 

RESUMO 

 

O avanço da tecnologia tem proporcionado novas experiências em vários ramos às  
pessoas, esta tem tido papel indireto e direto em vários aspectos, desde 
comunicações e  até transações/operações bancárias. Na atualidade é fácil e rápido 
a realização de uma chamada em tempo real com outra pessoa no outro lado da 
esfera ou comprar e pagar um objeto sem estar na loja, entre outras coisas. Na 
automação industrial não é diferente, com o avanço dos equipamentos elétricos e 
eletrônicos foi permitido melhorar os acionamentos, sensoriamento e comunicação. 
Um controle obtido sob um sistema, atualmente, pode chegar a erros menores que 
1%. Isso ocorre, pois nos sistemas temos o apoio da tecnologia da automação, que 
possibilita sensoriar e obter informações de tudo que está acontecendo no processo 
em tempo real. Esta visualização pode ocorrer através de sistemas embarcados, 
que são os chamados “supervisórios”, utilizados para centralizar a visualização do 
processo em um ponto específico. O uso das redes industriais possibilita isso, pois 
através dela é feito o envio e recebimento de dados de diversos lugares remotos. 
Tudo isso se desenhou para a “Indústria 4.0” onde trouxe a quarta revolução 
industrial, trazendo padrões novos de tecnologia, fazendo com que se criem 
equipamentos e fábricas inteligentes capazes de ter suas próprias atitudes sobre 
acontecimentos durante a produção. Um dos itens importantes deste segmento é a 
“internet das coisas”, que faz alusão em que tudo que podemos imaginar de meio 
físico esteja interligado de forma a trocar dados. Tudo isso está objetivando um 
modo em que o usuário faça comunicação e saiba rapidamente qual é o resultado 
obtido. Todos estes conceitos são importantes atualmente, pois, de modo que cada 
sistema melhora a integração entre estes fatores, melhor e maior é o resultado final 
de um sistema ou organização. Com intuito de trazer o uso das tecnologias para a 
sala de aula, o projeto utiliza uma ferramenta de simulação de rede “Cisco Packet 
Tracer”, que ajuda a configurar redes para projetos inovadores. INTRODUÇÃO: A 
internet das coisas é um assunto já bem difundido no mundo todo, tem se tornado 
tendência nos ramos de tecnologia como TI e automação industrial. Isso tudo pelo 
fato de prezar pela grande conectividade com a maior gama de dispositivos 
possíveis, sendo assim uma precursora em troca de dados entre os mesmos. A 
conectividade pode ir bem mais a fundo do que podemos imaginar, chegando a 
estar diretamente ligada a nosso dia-a-dia dentro das nossas casas, fazendo o papel 
de gerenciar dados por exemplo de quais janelas estão abertas ou fechadas, o que 
está ligado e consumindo energia dentre outras coisas. E é com esse assunto que 
veremos o “Cisco Packet Tracer”, um programa para simular de troca de dados entre 
dispositivos, simulando uma casa com troca de informações em tempo real. 
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OBJETIVOS: Introduzir aos acadêmicos uma visão sobre “internet das coisas”, 
utilizando simulador de redes. MATERIAIS E MÉTODOS: O projeto foi desenvolvido 
pelos acadêmicos da 8° fase do curso de Engenharia de Controle e Automação na 
disciplina de Redes de Computadores para Automação, utilizando o software “Cisco 
Packet Tracer”. Os alunos dividiram-se em duplas e organizaram um ambiente para 
explorar a “internet das coisas”, montando cômodos residenciais, estacionamentos 
ou ambientes fabris, trazendo as redes de computadores mais próximas as suas 
realidades. RESULTADOS: Como resultados, os acadêmicos observaram a 
comunicação entre máquinas e dispositivos por meio de sistemas ciber físicos, que 
enviaram informações de um equipamento para outro. A simulação enriqueceu o 
aprendizado e a interação entre acadêmico e tecnologia. Com esse método de 
interação e troca de informações, os próprios dispositivos alocados em cada projeto, 
pôde tomar as decisões para desenvolver os processos escolhidos em cada projeto. 
Com o desenvolvimento do projeto a curiosidade dos acadêmicos foi aguçada, o que 
fez com que eles buscassem programação para escrever alguns algoritmos nas 
suas comunicações. A metodologia do projeto teve um efeito positivo com a turma 
que desenvolveu com sucesso o projeto e explorou o software. CONCLUSÕES: 
Concluímos que o uso de softwares para simulação de redes aproxima os estudos 
teóricos às atividades práticas dos acadêmicos, trazendo aproximação com o 
mercado de trabalho e tecnologias. 

Palavras-chave: Internet das coisas. Indústria 4.0. Tecnologia. Redes de 
Computadores. 
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INVESTIGAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM UMA 

EMPRESA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC 

 

Elisa Aparecida Hacke Ramos641 
Tais da Silva e Souza642 

Kelly Andressa da Silveira Kaipers Antunes643 
 

RESUMO 

 

A qualidade de vida no trabalho é o conjunto de ações que objetivam melhorias por 
meio de inovações gerenciais e implantação de novas tecnologias ao trabalho 
(FRANÇA, 1997 apud VASCONCELOS, 2001), visando o bem-estar dos 
colaboradores, porém, sabe-se da dificuldade em colocá-las em prática, pois a 
realidade se apresenta muito imediatista de forma que ações a médio e longo prazo 
seguem inertes (LIMONGI; ASSIS, 1995 apud VASCONCELOS, 2001). Dessa forma, 
a importância do tema justificou-se pelo interesse em verificar as condições relativas 
à QVT em uma empresa de Rio Negrinho/SC, por meio de um levantamento de 
necessidades que possibilitou investigar as condições de qualidade de vida do ponto 
de vista dos funcionários e do gestor. Para a coleta de dados foi utilizado um 
questionário de perguntas abertas e fechadas, destinado aos funcionários; e um 
roteiro de entrevista destinado ao proprietário/gestor da empresa. A amostragem foi 
composta de 16 sujeitos, representando aproximadamente 15% dos funcionários da 
empresa. A grande maioria dos colaboradores se posicionaram satisfeitos no que se 
refere a utilização de EPI´s, benefícios, organização da instituição, recebíveis, 
relacionamento interpessoal e satisfação com sua função. Dentre as quinze perguntas 
presentes no questionário, nenhuma apresentou índice de satisfação abaixo de 
73%. Em contrapartida, sete perguntas contaram com o índice de insatisfação de 
6,67%, o mais alto presente na pesquisa. Com relação à entrevista realizada com o 
gestor, este relatou bom relacionamento e contentamento com sua função/posição 
dentro da empresa, por outro lado demonstra um possível dano existencial 
decorrente do número de horas em que trabalha (14 horas diárias), somado ao 
relato de apresentar dificuldade para desligar-se da empresa ao final do expediente. 
Através do levantamento foi possível perceber que a empresa oferece aos 
colaboradores boas condições para a qualidade de vida no trabalho, porém 
surpreendeu ao expor dificuldades por parte do gestor em manter essa mesma 
qualidade. Dentre o ambiente organizacional, o proprietário da empresa torna-se 
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parte do sistema, podendo desenvolver psicopatologias semelhantes a todos os 
membros da equipe, independente do seu papel na instituição. 

Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho. Colaboradores. Gestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

370 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E REINCIDÊNCIA: CARACTERIZAÇÃO DO 

FENÔMENO EM UM MUNICÍPIO DO PLANALTO NORTE CATARINENSE 

 

Taiane Marques644 
Fernanda Cristina Neidert Batista645 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As medidas socioeducativas são um serviço que tem por objetivo, 
realizar o acompanhamento dos adolescentes que por algum motivo estão em conflito 
com a lei. Para o Ministério do Desenvolvimento Social (2015) “O adolescente autor 
de ato infracional é responsabilizado por determinação judicial a cumprir medidas 
socioeducativas, que contribuem de maneira pedagógica, para o acesso a direito e 
para a mudança de valores pessoais e sociais dos adolescentes”. Desta forma 
quando um adolescente entre 12 à 18 anos comete um ato que não é permitido pela 
lei, ele é responsabilizado, e por conseguinte encaminhado para o serviço de 
medidas socioeducativas como uma determinação judicial. O trabalho desenvolvido 
pela equipe responsável pelas medidas socioeducativas é multi e interdisciplinar. No 
município de São Bento do Sul, localizado no planalto norte de Santa Catarina, há um 
índice expressivo de adolescentes em conflito com a Lei, no ano de 2016 foram em 
média 105 adolescentes atendidos pelas medidas por mês, anualmente a média de 
atendimentos foram de 1.260 adolescentes. Destes atendimentos, 41% reincidiram 
em um período de menos de um ano. Ao analisar estes dados, questiona-se quais os 
fatores que influenciam para que estes adolescentes retornem ao serviço? O que 
ocorre em seu ambiente de convivência? Considera-se que a partir da análise dos 
fatores que exercem esta influencia, pode-se auxiliar na elaboração de novos planos 
de atuação dentro do serviço, contribuindo de maneira direta para o desenvolvimento 
da sociedade de uma maneira geral. OBJETIVOS: Investigar quais as causas que 
levam os adolescentes a reincidirem nas medidas socioeducativas no município de 
São Bento do Sul (SC). MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi de caráter exploratório 
e de levantamento de informações, com um viés qualitativo, buscando investigar quais 
os aspectos sociais e psicológicos que levou os adolescentes a cometerem delitos e 
reincidirem no sistema. RESULTADOS: Analisando o contexto, encontra-se como 
alguns dos possíveis motivos que levaram os adolescentes a retornarem no serviço, 
a falta de atividades de lazer para os mesmos no município, aspecto financeiro, e as 
próprias características da adolescência de busca por satisfação imediata, 
questionamento constante ao sistema familiar e social, revolta. Têm-se em estudos 
que no período da adolescência a busca por atividades que ocasionem a sensação 
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de prazer e satisfação, são muito procuradas. Destarte, quando observamos as 
facilidades oferecidas pelo mundo do “crime”, dos delitos são de fácil acesso, os 
mesmos acabam por procurar estas atividades. As atividades delituosas preenchem 
o tempo ocioso dos adolescentes, bem como na grande maioria das vezes oferecem 
oportunidade de melhoria momentânea na questão econômica dos mesmos. A 
ausência de vínculos familiares bem estabelecidos também pode ser considerado 
como um importante fator que favorece a ocorrência dos delitos nesta fase do 
desenvolvimento. CONCLUSÕES: a partir dos estudos realizados, bem como da 
leitura de materiais relacionados com esta temática, pode-se observar que o fator de 
ausência da estrutura familiar é considerado como o principal fator desencadeador 
destes comportamentos nos adolescentes. Para que ocorra a diminuição do 
ingresso desses jovens no mundo do crime, deve-se fazer um trabalho educativo, 
buscando estimular o resgate de diversos valores. 

Palavras-chave: Psicologia. Adolescência. Medidas Socioeducativas. 
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METÁSTASE ENCEFÁLICA SECUNDÁRIA A TUMOR DE MAMA EM CADELA 

 

Juliano Biolchi646 
Deise Cristiane Ebert Alves647 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Tumores mamários são as neoplasias que mais acometem cadelas, 
sendo caracterizados os de comportamento biológico maligno os mais prevalentes 
na rotina clínica veterinária. Estes, devido à fatores hormonais e de crescimento 
apresentam papel importante na tumorigênese mamária, estando relacionados 
principalmente com a presença de pontos metastáticos em diversos órgãos através 
da disseminação hematógena, sendo raras as descrições no sistema neural de 
cadelas. Muitos por serem invasivos e pouco diferenciados em exames físicos, 
comprometem a sobrevida do animal. Aos portadores dessas afecções é 
imprescindível a realização de exames histopatológicos, os quais são essenciais 
para a determinação de diagnóstico e escolha de um tratamento mais adequado. 
OBJETIVO: Descrever caso clínico de metástase encefálica secundária a tumor de 
mama em cadela atendida em uma clínica veterinária de Curitiba/PR. MATERIAL E 
MÉTODOS: Uma fêmea canina, raça poodle, 14 anos de idade, não castrada, 
apresentava histórico de neoformações em mamas com evolução crônica de 
aproximadamente 2 anos. Exame físico e coleta de materiais biológicos como 
sangue e tecido neoplásico foram encaminhados para análise em laboratórios 
particulares de Curitiba/PR. RESULTADOS: No exame físico se observou 
proliferações na glândula mamária inguinal esquerda (5,0 cm de diâmetro) e demais 
pequenas proliferações em toda cadeia. A cadela apresentou alterações em 
ausculta pulmonar e sinais neurológicos severos com apresentação de andar em 
círculo, nistagmo vertical e head tilt. Não apresentou alterações hematológicas, 
entretanto na radiografia torácica foram observadas pequenas áreas radiopacas por 
todo parênquima pulmonar, indicando metástase. Deste modo, pelas alterações 
neurológicas, suspeitou-se de metástase encefálica secundária ao tumor de mama. 
Como o animal apresentou severo quadro clínico de angústia respiratória e 
neurológica, sem expectativas de melhora, o tutor optou por eutanásia sendo 
submetida a necropsia e coleta de material para avaliação histopatológica. Ao 
exame necroscópico foi observado macroscopicamente na biopsia do encéfalo um 
fragmento de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, esbranquiçado, nodular, macio 
ao toque e sem resistência ao corte na região do mesencéfalo. Histologicamente 
nesta massa nodular se constatou áreas de proliferação disposta em ilhas em 
arranjo perivascular, compostas por células coesas por pontes intercelulares, de 
núcleo vesicular ovalado, citoplasma abundante eosinofílico, pleomorfismo elevado, 
                                                           
646

Acadêmico do curso de Medicina Veterinária e bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – PIBIC/CNPq, Universidade do Contestado – UnC Canoinhas. E-mail: 
julianobiolchi@outlook.com 

647
Docente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade do Contestado – UnC Canoinhas. E-

mail: deisevet_7@hotmail.com 

mailto:julianobiolchi@outlook.com
mailto:deisevet_7@hotmail.com


 
 

373 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

anisocariose, macronucléolo e figuras de mitose discretas. Presença de estroma 
abundante, necrose extensa multifocal e proliferação microvascular moderada foram 
evidenciadas, caracterizando metástase de carcinoma mamário. CONCLUSÕES: O 
elevado potencial das lesões metastáticas observadas justificaram a sintomatologia 
nervosa da paciente representando o estágio final do curso da doença, reforçando a 
necessidade de um acompanhamento oncológico atencioso em quadros de 
neoplasias mamárias. 

Palavras-chave: Carcinoma metastático. Mesencéfalo. Histopatologia. 
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MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ALÍVIO DA DOR NEONATAL EM UM 

HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 

Fernanda Vandresen648 
Milena Popadiuk649 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Após o nascimento, o recém-nascido passa por um processo de 
adaptação à vida extra-uterina que requer do mesmo um grande esforço, mesmo 
que nascido em boas condições e sem distócias. Refletindo sobre isso deve-se 
imaginar o impacto percebido por um bebê que durante as primeiras horas de vida 
sofre diversos estímulos como: luminosidade, ruídos, aspiração, ventilação com 
pressão positiva, intubação, cateterismo umbilical, punção do calcâneo, uso de 
adesivos e sensores na pele delicada e antes intocável. A dor é definida pela 
Associação Internacional de Estudo da Dor como, uma experiência sensorial e 
emocional desagradável, associada a um dano tissular real ou potencial 
(PRESBYTERO; COSTA; SANTOS, 2010). Foi descrita pela Agência Americana de 
Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública e pela Sociedade Americana de Dor como 
o quinto sinal vital, devendo ser avaliada no âmbito clínico (SOUZA, 2002). Cabe 
aos profissionais de saúde a utilização de métodos farmacológicos e não 
farmacológicos o manejo delicado. OBJETIVO: Relatar as estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor nos neonatos em um hospital amigo da criança. 
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência de vivência sobre 
métodos e estratégias empregados para alívio da dor em uma maternidade pública 
estadual no planalto norte catarinense. RESULTADOS: A enfermagem exerce papel 
de extrema importância no manejo da dor, por permanecer maior tempo junto aos 
neonatos tendo então a possibilidade de avaliar, planejar e realizar manobras para 
alívio da dor. Compreende-se que a utilização de estratégias para avaliação da dor é 
necessária para uma terapêutica adequada e para garantir uma assistência 
humanizada (PRESBYTERO; COSTA; SANTOS, 2010). Na realidade vivenciada são 
empregados os seguintes métodos não farmacológicos para alívio da dor: conforto, 
evitar estímulos excessivos, buscar a causa da dor, retirar a causa, evitar manobras 
bruscas, exame físico detalhado, massagem, conversar com a criança, 
musicoterapia, cantarolar, aconchego da mãe, aleitamento materno, 
posicionamento, realizar mudança de decúbito, manter posição flexionada, realizar 
sucção não nutritiva, toque terapêutico, banho de imersão, suporte postural, realizar 
acolhimento, acalmar, manter o recém-nascido aquecido, colocar no colo, pedir 
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ajuda de outro profissional para realização de procedimento invasivo. Também são 
adotadas medidas comportamentais tais como: diminuir a luminosidade e ruídos ao 
redor do neonato, manuseio mínimo com o planejamento de cuidados, dar 
preferência a cateter central diminuindo assim as punções venosas e chances de 
extravasamento de solução, usar com cautela adesivos na pele, posicionamento 
adequado do tubo traqueal evitando sua mobilidade, rodízio do local do sensor de 
oximetria. CONCLUSÕES: Devem ser incorporadas às rotinas a prevenção e 
controle da dor para evitar as suas consequências a curto e longo prazo e para 
garantir uma assistência mais humanizada. O processo de cuidar deve ser avaliado 
continuamente com envolvimento não apenas dos profissionais de  enfermagem, 
mas sim de toda a equipe de saúde, logo que a presença da dor no período neonatal 
terá impacto futuro na qualidade de vida dos bebês. 

Palavras-chave: Neonatologia. Dor. Cuidados de Enfermagem. 
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MINHA CASA, MINHA VIDA E O RADIOCENTRISMO: UM ESTUDO SOBRE A 

QUESTÃO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

 

Savio Skiba650 
Mayara Vieira de Souza651 

Sônia Maria Hey652 
Argos Gumbowsky653 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A implementação do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) no 
município de Guarapuava, buscando compreender a inserção do mesmo dentro da 
estrutura urbana, foi a busca desse estudo. A indagação se dá acerca dos lugares de 
implementação, respectiva qualidade de vida e rompimento com o processo centro- 
periferia, conhecido como Radiocentrismo. O urbanismo radiocêntrico, segundo Loeb 
(2003), deriva de um processo de ocupação urbana, baseado na canalização de 
investimentos em áreas centrais, ficando a periferia ‘como um cinturão’ destinado à 
população de baixa renda. OBJETIVOS: Compreender a implementação do 
Programa MCMV no município de Guarapuava e a inserção na estrutura urbana. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica e exploratória, recorrendo à 
levantamento cartográfico e entrevistas. RESULTADOS: A canalização de 
investimentos para áreas centrais levou outras localidades da cidade ao 
esquecimento, ocasionando a formação de áreas periféricas, desintegradas da urbe 
e carentes de infraestrutura, serviços e equipamentos. Estes processos consolidam 
uma urbanização radiocêntrica, que impossibilita o acesso à cidade da população que 
mora nas regiões periféricas. Loeb (2003) questiona harmonia entre aspectos 
econômicos, administrativos, políticos e físicos em um mesmo programa. A medida 
que o centro urbano cresce economicamente, há na periferia taxas mais baixas de 
investimentos em termos de serviços e estrutura urbana, criando círculos fechados de 
investimentos nas áreas centrais. Desde 2009, o programa MCMV se define como 
iniciativa que procura dar sustentabilidade à mobilidade social. Com ênfase na fração 
social com renda familiar mensal de até R$1.800, a modalidade MCMV – Entidades 
(BRASIL, 2017) permite que famílias organizadas de forma vinculada, por 
cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins 
lucrativos, executem unidades habitacionais. As propostas de empreendimentos 
passam por processo de pré-qualificação, pelo Ministério das Cidades. Essa 
modalidade estimula e promove cooperativismo em busca da solução dos problemas 
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habitacionais. Como um incentivo à economia no setor da construção civil, e 
também com o objetivo de fornecer habitação digna e romper o déficit de moradia, 
que se tratava em 2009 de 21% da população brasileira (7,9 milhões de moradias). O 
MCMV já realizou a construção de 3,76 milhões de moradias no país, investimento 
que ultrapassa R$244,2 bilhões. Alerta de Rolnik (2015), sobre os novos modelos de 
microfinanciamento, que instituem regras rígidas de sustentabilidade financeira e 
enfatizam os lucros ao invés do desenvolvimento humano. CONCLUSÕES: Ampliar 
o acesso econômico à moradia não sana questões importantes como direito à cidade 
e equipamentos urbanos. Constata-se que o programa MCMV na cidade de 
Guarapuava consolida desigualdades sociais, resultando no lucro em nome da 
inclusão social. Uma das possibilidades de reversão deste processo, seria a provisão 
habitacional em bairros completos e adequados. 

Palavras-chave: Minha Casa Minha Vida. Radiocentrismo. Habitação. 
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NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

SEGUNDO O CPC/2015654 

 

Morgana Henicka Galio655 
Luana Talita Bordin656 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Código de Processo Civil, em vigor desde março de 2016, inseriu 
no sistema processual brasileiros diversos institutos inovadores com relação à teoria 
processual tradicional. Entre estes institutos, destaca-se o negócio jurídico 
processual, que estabelece a possibilidade de modificação do procedimento 
aplicado no processo por meio de acordo entre as partes. A partir da aplicação do 
negócio jurídico processual, permite-se a flexibilização do procedimento adequando-
o à realidade e à necessidade das partes no caso concreto. Frise-se que este é um 
instituto de grande relevância para sistema processual brasileiro, eis que sua 
utilização contribui fortemente para a efetividade da tutela jurisdicional, pois permite a 
modificação do procedimento, afastando o formalismo processual e valorizando a 
garantia constitucional de acesso a um processo justo e efetivo. A ideia que permeia 
o instituto é de que as partes, por se tratarem de destinatárias da prestação 
jurisdicional, têm também interesse de influir na forma com que o processo irá se 
desenvolver procedimentalmente. Assim, tanto a conduta das partes como a do juiz 
de ser norteada pelo princípio da cooperação, com o objetivo de, conjuntamente, 
solucionar o litígio e alcançar uma decisão justa. Sabe-se que para a correta aplicação 
do instituto é indispensável que tanto as partes quanto o juiz estejam abertos a um 
modelo cooperativo de processo, para tanto, não basta a mera alteração legislativa. 
Faz-se necessário o estudo e aprimoramento dos operadores do direito, para que 
conheçam e possam estar aptos a utilizar efetivamente os novos institutos trazidos 
pela legislação processual, para que possam produzir os efeitos esperados. 
OBJETIVOS: Analisar o instituto denominado negócio jurídico processual e sua 
contribuição para a o desenvolvimento de um processo justo, a partir da incorporação 
de princípios processuais como o princípio da boa-fé e princípio da cooperação e das 
garantias constitucionais de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Utilizou-se o método de abordagem dedutivo, técnicas de pesquisa 
bibliográfica e documental. RESULTADOS: Até o presente momento, foi possível 
confirmar que a alteração do Código de Processo Civil de 2015, veio com a função de 
acelerar o processo, tornando-o mais justo e efetivo, visando à igualdade processual, 
favorecendo a finalidade da duração razoável do processo. CONCLUSÕES: Já se 
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constata de forma clara, a existência de mudanças na prática jurídica, em decorrência 
da alteração legislativa provocada pelo CPC/2015. 

Palavras-chave: Cooperação. Colaboração. Processo. Procedimento. Flexibilização. 
Negócio jurídico processual. 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA 

 

Aline Quadros Basílio657 
Ana Carolina Barbosa658 

Jennifer Monique Grohs659 
Tatiane Fogaça Hidelbrando660 

Vanessa da Silva661 
Vanessa Delinski Schadeck662 

Rubiane Veiga663 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Segundo a Sociedade Internacional de Continência (ICS), a 
incontinência urinária é definida como qualquer perda involuntária de urina, 
causando problemas sociais e higiênicos. Afeta pessoas de ambos os sexos, mas 
principalmente as mulheres, por seus fatores hormonais, gestações e anatomia 
feminina, e pode acontecer em qualquer fase da vida, sendo que segundo a 
Associação Portuguesa de Neurologia e Uroginecologia (APNUG) atualmente, 33% 
das mulheres e 16% dos homens com mais de quarenta anos apresentam sintomas 
de incontinência urinária. Estas perdas apresentam-se de forma muito diversificadas, 
podendo ser de urgência, esforço e mista. Seus sintomas incluem além da perda 
involuntária de urina, a urgência miccional, algia ao urinar, noctúria, micção muito 
frequente e é possível observar ainda, algia lombar. OBJETIVO: Avaliar o 
conhecimento da população em geral sobre a incontinência urinária. METODOLOGIA: 
Aplicou-se um questionário de forma presencial e online, onde de forma presencial 
foi aplicado em um evento de Fisioterapia, e online teve sua divulgação realizada 
através de redes sociais, o qual abrangeu várias cidades da região Sul do Brasil. O 
questionário continha oito perguntas fechadas, das quais duas eram direcionadas a 
identificação da população participante da pesquisa, e o restante destinada a 
observar o conhecimento da população em geral sobre a incontinência urinária. A 
amostra abrangeu setenta indivíduos caracterizados por idade e sexo. Para 
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tabulação de dados referente ao conhecimento da população sobre incontinência 
urinária, utilizou-se como variável a média em porcentagens dos resultados obtidos. 
RESULTADOS: A pesquisa abrangeu indivíduos maiores de 18 anos, onde a média 
de idade da população entrevistada foi de 52,9% entre 18 a 30 anos, 17,1% de 30 a 
40 anos, 12,9% 40 a 50 anos, 8,5% 50 a 60 anos, e 8,6% acima de 60 anos, sendo 
78,6% do sexo feminino e 21,4 do sexo masculino. Referente à média do 
conhecimento da população sobre incontinência urinária, o estudo nos mostrou que 
77,1% reconhecem sobre, e 22,9% desconhecem referente à patologia, sendo que 
92,9% acreditam que existe tratamento fisioterapêutico para a incontinência urinária, 
e apenas 7,1% acreditam que não existe. Uma questão importante abordada foi 
referente a ingestão de líquidos que contém cafeína, como o café, se pode ou não 
agravar a incontinência urinária, onde 44,9% opinaram que não agrava, e 55,1% 
acredita que agrava. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se com o estudo que a 
grande maioria dos entrevistados possuem conhecimento sobre o que é 
incontinência urinária, e que existe atuação da fisioterapia sobre a mesma, embora 
ainda haja indivíduos  que desconheçam a abordagem fisioterapêutica nesta área  e 
o que   é incontinência urinária, havendo divergências referente a questão da 
cafeína agravar a incontinência urinária, dessa forma, sugere-se que deve ser 
levado mais informações para a população sobre o assunto, pois ao verificar a 
reação da população durante o questionário presencial, nota-se que a população 
não realiza o tratamento adequado para incontinência e desconhecem que 
indivíduos que possuem incontinência, ao consumirem em  excesso líquidos que 
contém cafeína, agrava a incontinência urinária.  

Palavras-chave: Fisioterapia. Incontinência Urinária. Qualidade de vida. 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM 

PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA 

 

Aline Quadros Basílio664 
Ana Carolina Barbosa665 

Jennifer Monique Grohs666 
Tatiane Fogaça Hidelbrando667 

Vanessa da Silva668 
Vanessa Delinski Schadeck669 

Diovana Abreu Sartori670 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Segundo o INCA, o câncer de mama é o segundo tipo mais 
frequente de câncer no mundo, e o primeiro entre as mulheres, Em 2018, no Brasil, 
estima-se 59.700 casos em geral, onde 1% dessa população abrange os homens. A 
Fisioterapia pode intervir desde o pré até ao pós tratamento, visando a prevenção de 
complicações decorrentes da doença, a qual auxilia na manutenção ou no retorno da 
funcionalidade, melhorando a qualidade de vida e autoestima das pacientes. 
OBJETIVO: Avaliar o conhecimento da população em geral referente a atuação da 
Fisioterapia em pacientes com câncer de mama. METODOLOGIA: Aplicou-se um 
questionário online nas cidades da região Sul do Brasil, o qual continha onze 
perguntas fechadas, das quais nove eram direcionadas à observar o conhecimento 
da população em geral sobre a atuação da Fisioterapia em pacientes com câncer de 
mama. O questionário abrangeu 218 indivíduos caracterizados pela idade. Para 
tabulação de dados referente ao conhecimento da população em geral sobre a 
Fisioterapia em pacientes com câncer de mama, utilizou-se como variável a média 
em porcentagens dos resultados obtidos. RESULTADOS: A pesquisa abrangeu 
indivíduos maiores de 18 anos, onde a média de idade da população entrevistada foi 
de 70% entre 18 à 35 anos, 28% de 36 à 59 anos e 2% acima de 60 anos. Referente 
a média do conhecimento da população sobre a atuação da fisioterapia em 
pacientes com câncer de mama, mostra que 90% reconhecem sobre, e apenas 10% 
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desconhecem referente à atuação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se com o 
estudo que a grande maioria dos entrevistados possuem conhecimento sobre a 
atuação da fisioterapia em pacientes com câncer de mama, embora ainda haja 
indivíduos que desconheçam a abordagem fisioterapêutica nesta área.  

Palavras-chave: Fisioterapia. Mastectomia. Reabilitação. 
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O COMPORTAMENTO DAS DECISÕES FINANCEIRAS DOS CONCLUINTES DO 

ENSINO MÉDIO À LUZ DA TEORIA DO PROSPECTO671 

 

Anna Karina Perez Camargo672 
Larissa Marcon do Nascimento673 

Claudiane Michaltchuk Granemann674 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Quando as pessoas iniciam um processo de tomada de decisão não 
o fazem com a mente limpa (DAMÁSIO, 2012). Sobre os aspectos que analisam o 
comportamento das pessoas no processo de tomada de decisões financeiras, o 
estudo seminal de Kahneman e Tversky (1979), dois psicólogos, emergiu o conceito 
que originou a Teoria do Prospecto, que afirma sobre os indivíduos a propensão ao 
risco sobre as perdas e aversão aos riscos sobre os ganhos, a partir de uma definição 
de ponto de referência, que pode ser definido pelas expectativas de ganhos 
almejados. OBJETIVOS: Analisar o comportamento dos concluintes do ensino médio 
sobre as decisões de investimentos. MATERIAIS E MÉTODOS: Para determinar se 
o comportamento dos concluintes do ensino médio em decisões de investimento, será 
aplicado o questionário desenvolvido por Kahneman e Tversky (1979) com alterações 
à realidade brasileira, adaptadas por Kimura et al. (2006) e Silva et al. (2009). A 
população da pesquisa compreendeu todos os alunos do ensino médio da cidade de 
Curitibanos – SC e a amostra configura-se em 472 respondentes. RESULTADOS: 
Nos principais resultados destaca-se que a preferência por maiores ganhos em 
alternativas de ganho que não envolve perdas. Contudo a maioria das respostas refuta 
a Teoria do Prospecto, principalmente no que se refere ao efeito certeza. 
CONCLUSÕES: A pesquisa tinha como principal objetivo verificar o comportamento 
dos estudantes do ensino médio sobre decisões financeiras. Foi possível obter os 
resultados com a utilização do questionário desenvolvido por Kahneman e Tversky 
(1979) com alterações à realidade brasileira, adaptadas por Kimura et al. (2006) e 
Silva et al. (2009). Destaca-se nos resultados que a preferência por maiores ganhos 
em alternativas de ganho que não envolve perdas. Contudo a maioria das respostas 
refuta a Teoria do Prospecto, principalmente no que se refere ao efeito certeza. 
Destaca-se que muitas questões obtiveram uma pontuação bem similar, 
principalmente as questões que refutam o efeito certeza da Teoria do Prospecto. E 
para pesquisas futuras sugere-se a inclusão de questões relacionadas ao grau de 
conhecimento financeiro no perfil dos respondentes. 

Palavras-chave: Teoria do Prospecto. Finanças Comportamentais. Estudantes do 
Ensino Médio. 
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O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DE CANOINHAS, SEU USO PEDAGÓGICO E 

A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POR MEIO 

DA CONSTRUÇÃO DE UM DA IDENTIDADE REGIONAL 

 

Cinthia Wambier Adimari675 
Alexandre Assis Tomporoski676 

 

RESUMO 

 

O crescimento econômico não é suficiente para resolver os problemas sociais, ele 
pode gerar desigualdades na distribuição da renda e problemas ambientais severos, 
deste modo, a melhoria na qualidade de vida da população, deve ser o principal 
objetivo do governo e da sociedade de um país. Partindo do exposto, desde o início 
do século XX, a conceptualização patrimônio cultural vem passando por várias 
modificações, de um conceito isolado de monumentos arquitetônicos elitizados, para 
um conceito que remete todas as questões relacionadas com a identidade territorial, 
Ademais a experiência patrimonial no Brasil tem assimilado sua coletividade a partir 
de conhecimentos antropológicos, sociológico, históricos, artísticos e arqueológicos, 
orientados por especialistas destacando-se atividades com a implantação do uso 
pedagógico do patrimônio. Este trabalho tem como objetivo verificar como o uso 
pedagógico do patrimônio cultural arquitetônico de Canoinhas, em Santa Catarina, 
pode contribuir com o desenvolvimento Regional e fortalecer da identidade 
Territorial. Observa-se que o território é um ambiente de vida, de ação e de 
pensamento da comunidade, associados a processos de construção de identidade. 
Ademais, a identidade territorial é o elemento que diferencia as comunidades, ligada 
ao meio físico, à cultura, as relações sociais e econômicas. Neste sentido o 
patrimônio cultural um recurso à disposição dos cidadãos para o desenvolvimento 
regional, capaz de gerar emprego e renda e atender à necessidade das pessoas em 
conhecerem as diferenças culturais das regiões, dos territórios nacionais e de todo o 
planeta. Ele é um dos principais elementos usado para o planejamento das cidades 
e como item estratégico na afirmação de identidade de grupos sociais. Canoinhas e 
um munícipio situado no Planalto Norte Catarinense, sua colonização, por europeus, 
foi decorrente da exploração das riquezas naturais em busca do desenvolvimento 
econômico que oportunizou como produtos extrativistas a madeira serrada e a erva 
mate além de fazer parte da guerra do contestado, fatos marcantes da identidade do 
município. O município possui vários monumentos arquitetônicos que expressem a 
sua identidade, porém nenhum destes monumentos são reconhecidos oficialmente 
pelos órgãos competentes. Conclui-se então que a aplicação de práticas pedagógicas 
na instituição de ensino do município, acarreta para os membros da sociedade 
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canoinhense conhecimentos sobre a origem dos seus costumes, a origem do 
território que vivem, surgindo assim um sentimento de pertencimento para com o 
Território em que se inserem. Ademais este conhecimento excita a participação dos 
cidadãos, em ações democráticas de preservação do patrimônio cultural, visando o 
desenvolvimento econômico e bem-estar da população, se tornando um grande 
instrumento para o desenvolvimento do município de Canoinhas. 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Identidade territorial. Desenvolvimento 
Regional. 
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ESTUDO DE VIABILIDADE DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA EM POSTO DE 

COMBUSTÍVEL NA CIDADE DE IPUMIRIM 

 

Eduarda Biffi677 
Mari Aurora Favero Reis678 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O aumento na utilização da energia elétrica, somada a crise 
energética por decorrência da carência dos recursos naturais, são fatores que 
contribuíram para o aumento nas faturas. Consequentemente, a busca por fontes de 
energia renováveis ganha incentivos a fim de proporcionar maior sustentabilidade às 
edificações. Considerando que a energia elétrica tem se tornado um bem de 
consumo fundamental para a realização das tarefas básicas do ser humano e para a 
expansão de empresas, busca-se investimentos e inovações tecnológicas na 
geração de energia por fontes renováveis. Uma dessas formas de geração de 
energia é a energia solar, a qual tem oportunizado amenizar os custos finais ao 
consumidor, demonstrando atrativos econômicos e ambientais. O Brasil apresenta 
alto índice incidência de radiação solar, sendo um fator favorável para esta 
tecnologia. Tendo em vista a necessidade de aplicação de novas tecnologias para 
geração de energia, a pesquisa teve como objetivo realizar um estudo de viabilidade 
técnica e econômica para a instalação de painéis solares fotovoltaicos em um posto 
de combustível em Ipumirim SC, com foco na redução dos custos nas faturas de 
energia elétrica. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo, que será apresentado em 
Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharel em Engenheira Civil, apresenta uma 
análise de viabilidade técnica e econômica para implantação de uma usina solar 
fotovoltaica em um posto de combustível para abastecimento veicular na cidade de 
Ipumirim. O projeto para a implantação do sistema foi desenvolvido considerando a 
demanda de consumo de energia elétrica do cliente e investimento inicial, obtidos 
através de pesquisa junto à fornecedores. Também foram analisados aspectos 
técnicos do empreendimento para definir a melhor posição e angulação dos painéis 
na cobertura do mesmo. RESULTADOS: No estudo todos os valores de 
investimentos inicias equacionaram resultados equivalentes a tempos semelhantes 
para retorno do investimento, sendo possível verificar que a adoção de um sistema 
solar fotovoltaico é um investimento que irá gerar benefícios em seis anos de 
instalação. Com base nas aplicações financeiras, aumentos tarifários e vida útil dos 
equipamentos foram realizados os estudos de viabilidade econômica. Os dados na 
viabilidade deste projeto foram comprovados com o cálculo de payback e uso de 
calculadora online fornecida por uma das empresas fornecedora da tecnologia, 
considerando a taxa mínima de atratividade (TMA). Considerando que os inversores 
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possuem vida útil de 10 a 15 anos e os painéis de 20 anos, os resultados do estudo 
demonstram viabilidade técnica e econômica para implantação do sistema na 
edificação. CONCLUSÕES: Empreendimentos com consumos elevados de energia 
elétrica e grandes áreas de cobertura podem ser considerado com potencial 
significativo para uso da tecnologia fotovoltaicas. Assim a tecnologia contribui na 
amortização dos custos com energia elétrica, de modo sustentável. 

Palavras-chave: Energia solar. Sistema fotovoltaico. Posto de combustível. 
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O PATRIMÔNIO CULTURAL E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Cinthia Wambier Adiamri679 
Alexandre Assis Tomporoski680 

 

RESUMO 

 

A patrimonialização, ou seja, a atribuição de valor e reconhecimento identitário a um 
bem, material ou imaterial, garantindo sua preservação e divulgação, adquiriu grande 
significado, transformando-se de um conceito que referenciava os grandes 
monumentos artísticos do passado, vistos como elementos destacados de uma 
civilização, para uma concepção relativa ao conjunto dos bens culturais referente às 
identidades coletivas. Deste modo, o patrimônio cultural, composto por paisagens, 
arquitetura, tradições, expressões de arte, documentos, sítios arqueológicos, etc., 
começou a ser reconhecido e valorizado pelos órgãos governamentais a partir de seu 
valor para as suas comunidades. O objetivo desta comunicação consiste em analisar 
o processo de institucionalização da patrimonialização ao longo dos anos no Brasil, 
bem como verificar sua importância para o desenvolvimento regional. Para a 
consecução desse objetivo, foram reunidas informações através de pesquisa 
bibliográfica sobre o assunto (em teses, dissertações, artigos científicos e livros) e 
também de análise de parte do acervo documental do IPHAN (Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Conclui-se que o processo de 
patrimonialização, no Brasil, passou da seleção individual de bens materiais 
europeizados, selecionados pela estética e que representassem a elite, para a 
seleção coletiva dos bens, materiais e imateriais, que representem a identidade de 
um determinado grupo dentro do território em que está inserido. Este movimento é 
de grande importância para o processo de desenvolvimento, porém, verifica-se que 
algumas medidas governamentais associaram os bens culturais ao valor de mercado, 
transformando-os em objetos de marketing, explorados pelo turismo, ocasionando a 
expulsão da população e a espetacularização do patrimônio cultural. 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Bens Culturais. Patrimonialização. 
Desenvolvimento Regional. 
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O RETORNO PARA A SOCIEDADE DOS TRIBUTOS ARRECADADOS: COMO 

PILAR PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONTRIBUINTES 

 

Franciele Wolinger Rocha681 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente estudo abordará a conscientização dos contribuintes 
utilizando como argumento o retorno da arrecadação para a sociedade dos tributos 
pagos. OBJETIVOS: Serão verificados todos os cenários da tributação brasileira, 
como a carga tributária dentro do Custo Brasil com um percentual considerável, o 
proposta da Reforma Tributária, o panorama da sonegação e a corrupção, como 
ocorre a arrecadação de tributos e a dinâmica de retorno para a sociedade. E para 
concluir, como conscientizar os contribuintes com sua obrigação de pagar tributos. 
MATERIAIS E MÉTODOS: As metodologias utilizadas para essa pesquisa foram a 
exploratória, descritiva e bibliográfica, acompanhadas de abordagem qualitativa e 
conhecimentos popular e científico. RESULTADOS: Desta forma foi possível verificar 
o grande influência que a carga tributária tem no Custo Brasil, que a proposta da 
Reforma Tributária é simplificar o Sistema Tributário, que a Sonegação é maior que a 
corrupção apesar de somente a corrupção causar maior indignação entre os cidadãos. 
Que os três entes federativos tem competências para arrecadar tributos, e essas 
receitas arrecadadas não voltam de forma específica para sociedade e sim de forma 
genérica. CONCLUSÕES: Neste sentindo realça a necessidade gritante da educação 
tributária para a população brasileira. Que esses programas de educação fiscal 
atendam desde os jovens aos idosos, para todos os contribuintes estejam cientes que 
cooperando com a arrecadação podem melhor a qualidade de vida dos municípios, 
estados e do país. 

Palavras-chave: Tributos. Arrecadação. Sociedade. 
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OCORRÊNCIA DE FUNGOS LIQUENIZADOS NO PARQUE NATURAL DAS 

AVES, LOCALIDADE DE RIO NATAL – SÃO BENTO DO SUL, SC 

 

Carine Amaral Ruthes682 
Celia Maria Valério683 

Maristela Povaluk684 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os liquens consistem em uma associação simbiótica de algas e 
fungos desenvolvem-se nas árvores e substratos em situação de umidade e não 
causam prejuízo algum, servem como bioindicadores para o meio. Juntamente com 
cianobactérias e musgos, os liquens desempenham um grande papel de pioneiros 
na colonização dos substratos desprovidos de seres vivos, “preparando o terreno” 
para que outras plantas e animais possam se instalar e formar comunidades bem 
estabelecidas. Esta pesquisa teve por finalidade, determinar o gênero de fungos que 
mantém relações mutualísticas no Parque Natural das Aves, demonstrando a 
diversidade e a importância que a comunidade liquênica tem na formação vegetal da 
localidade de Rio Natal. OBJETIVOS: Verificar a diversidade de macroliquens 
corticícolas encontrados no Parque Natural das Aves, localidade de Rio Natal, 
município de São Bento do Sul, SC; Descrever uma relação ecológica entre as 
características do ambiente com os gêneros de liquens encontrados; Contribuir para 
o conhecimento da flora liquênica na área de estudo. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
presente pesquisa foi efetuada através de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo 
e pesquisa laboratorial, tendo como amostra 35 macroliquens corticícolas coletados 
no Parque Natural das Aves. APA – Área de Proteção Ambiental - Rio Vermelho, 
município de São Bento do Sul, SC. RESULTADOS: A área selecionada para a 
coleta era constituída por grande parte de mata fechada e úmida, fazendo parte da 
Floresta Ombrófila Densa. A pesquisadora selecionou as amostras macroscópicas 
para a identificação dos macroliquens corticícolas. As amostras foram coletadas com 
a utilização de faca comum, removendo os substratos lenhosos com o devido 
cuidado para minimizar danos às árvores. Através desta pesquisa constatou-se que 
há diversidade dos gêneros de fungos liquenizados macroscópicos no Parque 
Natural das Aves, localizado em Rio Natal, Bairro Rio Vermelho, Município de São 
Bento do Sul. Os táxons encontrados na pesquisa apresentam grande diversidade 
entre eles, contabilizando 58% do total de gêneros. Sendo 42% dos gêneros sem 
diversidade taxonômica, ou seja, espécimes de gêneros iguais, como Parmotrema e 
Ramalina. CONCLUSÃO: Na Floresta Ombrófila Densa na área de estudo é um 

                                                           
682

Acadêmica do curso de Ciências Biológicas, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E- mail: 
carineamarll@yahoo.com.br 

683
Docente do curso de Ciências Biológicas Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

celiac@unc.br 
684

Coordenadora e docente do curso de Ciências Biológicas. Universidade do Contestado – UnC 
Mafra. E-mail: maristela@unc.br 



 
 

392 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

ambiente favorável aos gêneros de fungos liquenizados identificados neste trabalho. 
A floresta apresenta fatores como umidade e sombreamento moderado que 
contribuem para o desenvolvimento e a dispersão liquênica.  A área de estudo foi de 
suma importância, a fim de descobrir um pouco da flora liquênica presente num 
ambiente preservado e rico em biodiversidade, inserido em uma Unidade de 
Conservação para o município de São Bento do Sul. Os gêneros de macroliquens 
encontrados poderão contribuir para o monitoramento ambiental da área, devido 
esta apresentar preservação e conservação da flora e os fatores ambientais estão 
diretamente ligados ao desenvolvimento dos liquens em seu substrato corticícola. 

Palavras-chave: Liquens. Taxonomia. Corticícolas. 
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OS BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS 

ANSIOSOS 

 

Fernanda Mara Konig685 
Fernanda Vandresen686 

Milena Popadiuk687 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Ansiedade é um sentimento de tensão, vivenciada com a qualidade 
subjetiva do medo. A qual apresenta respostas fisiológicas a situações reais, 
ameaças. Sendo caracterizada por um conjunto de sintomas, taquicardia, sudorese, 
dificuldade respiratória, calafrio, palpitações, pensamentos catastróficos, 
impaciência, etc., (CORDIOLI et al., 2004). A equoterapia atualmente apresenta 
bons resultados, é um tema ainda pouco conhecido, mas bastante inovador. O 
cavalo surge como instrumento cinesioterapêutico, agente pedagógico de inserção 
social. Como o passo, o trote e o galope são naturais, precisa-se de adestramento 
para a terapia (ANDE BRASIL, 2004). A justificativa da escolha do tema é conhecer 
as diversas técnicas de equitação usadas na equoterapia e se existem benefícios 
nos problemas de saúde, sejam motores ou psicológicos. OBJETIVO: Apontar os 
benefícios da equoterapia no tratamento de transtornos ansiosos. MATERIAL E 
MÉTODOS: Realizou-se um estudo bibliográfico sobre o tema nas revistas 
acadêmicas científicas disponíveis on-line, reunindo e comparando os diferentes 
dados encontrados nas fontes de consulta, caracterizando os benefícios da 
equoterapia nos transtornos ansiosos. RESULTADOS: O contato de animais para 
fins terapêuticos é registrado desde 1700, a aproximação e companhia do animal 
promove uma ligação que repercute no inconsciente do ser humano, proporcionando 
ao mesmo uma reflexão sobre seu contexto de vida (CHIEPPA, 2002). Motti (2007) 
aponta que a terapia tem uma grande contribuição em indivíduos ansiosos, nos 
quais mostram melhora de postura, equilíbrio, iniciativa e socialização. Ansiedade é 
um sentimento de tensão proveniente de antecipação de perigo de algo 
desconhecido, existem vários graus de ansiedade, podendo ser normal ou 
patológica, sendo patológica quando os sintomas são excessivos e irregulares 
(CASTILLO et al., 2000). Os estudos mostram que os indivíduos ansiosos que 
participaram da equoterapia apresentaram melhoras nos distúrbios. Além dos 
benefícios alcançados, a melhoria da autoconfiança, segurança, melhora na postura, 
equilíbrio, aumento da força muscular. Notou-se que as doses de medicações foram 
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minimizadas, assim mostrando a eficiência das técnicas equitação usadas na 
equoterapia. CONCLUSÕES: Ao relacionar os animais com problemas humanos, 
têm-se resultados positivos, pois neste caso o cavalo torna-se motivador 
proporcionando ganhos ao paciente. O cavalo já tem em si terapias naturais, o 
galope, o trote e o andar, o mesmo usado para equitação, necessita de 
adestramento para a efetividade da terapia. Com isso os indivíduos apresentam 
melhoras, tanto na questão mental, física, motora, estimulando a autoestima e 
autoconfiança. Montar um cavalo propicia um sentimento de conquista, o mesmo é 
sensitivo ao estado do espírito do paciente, e proporciona uma experiência 
individual. A equoterapia concede sentimentos de liberdade e um elo de confiança 
entre o animal e o paciente. 

Palavras-chave: Equoterapia. Transtorno Ansioso. Cavalo. Benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

395 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

PARÂMETROS DE COPA DE ÁRVORES DE Eucalyptus dunni EM DOIS 

ESPAÇAMENTOS DE PLANTIO EM SISTEMA SILVIPASTORIL688 

 

Ana Lúcia Hanisch689 
Adilson Lino de Oliveira690 

Gilcimar Adriano Vogt691 
Gilson José Marcinichen Gallotti692 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Sistemas silvipastoris (SSP) envolvem a produção animal e florestal 
na mesma área e são excelentes estratégias de manejo sustentável da paisagem no 
meio rural. No entanto, em função de sua complexidade, um dos desafios da 
pesquisa agropecuária é a adequação do número de árvores e sua distribuição na 
área, a fim de que o nível de sombreamento das árvores não prejudique o 
desenvolvimento das pastagens. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi avaliar 
os parâmetros de copa de árvores de eucalipto em dois espaçamentos em sistema 
silvipastoril, visando melhor arranjo na projeção da sombra. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A área experimental foi formada por oito linhas de 60 m, distanciadas 
30 m entre si, onde foram implantadas mudas de eucalipto em dois espaçamentos 
na linha: 1,5 m e 4,0 m entre árvores. Foi realizada a prática da desrama aos 12 e 
36 meses após o plantio, com a retirada de dois terços dos galhos. Cinco anos após 
a implantação foram amostradas 48 árvores em cada espaçamento. Para cada 
árvore-amostra, foi calculado o diâmetro da copa, o comprimento da copa, a 
porcentagem da copa (%) e o índice de abrangência. Os dados foram submetidos à 
analise de variância e comparados pelo teste t a 5% de probabilidade. 
RESULTADOS: Não foram observados efeitos dos diferentes espaçamentos de 
eucalipto nas linhas do SSP sobre nenhum dos parâmetros de copa avaliados. 
Esses resultados confirmam que o manejo de desrama realizado foi suficiente para 
homogeneizar a copa das árvores de eucalipto em SSP, independentemente do 
espaçamento utilizado CONCLUSÕES: Em SSP com eucalipto, na avaliação ao 
cinco anos pós implantação, a prática da desrama apresenta mais influencia nos 
parâmetros de copa das árvores, que os espaçamentos entre árvores na linha. 

Palavras-chave: Sistemas integrados de produção. Pastagem. Silvicultura. 
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PAREDES QUE ENSINAM: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 

 

Jairo Marchesan693 
Argos Gumbowsky694 
Maria Luiza Milani695 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As paredes da Escola raramente são utilizadas pedagogicamente. 
Quando utilizadas, apenas para fixar eventuais trabalhos escolares, cartazes ou 
outros. Este relato de experiência mostra como é possível utilizar e potencializar o 
uso das paredes da Escola sob o ponto de vista pedagógico, em especial para o 
ensino de conhecimentos geográficos. OBJETIVOS: Relatar a experiência de 
produção de material didático pedagógico tornando-se a Escola um livro aberto como 
uma ferramenta pedagógica. MATERIAIS E MÉTODOS: O trabalho foi desenvolvido 
no ano de 2018 na Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon no 
município de Concórdia (SC). Inicialmente, o Projeto foi desenvolvido nas aulas de 
geografia. Posteriormente, pela dimensão, impacto e necessidade foi ampliado e 
desenvolvido de forma transversal e interdisciplinar, com as disciplinas de artes, 
história, inglês, filosofia e matemática. O projeto mobilizou os Estudantes como 
protagonistas do processo pedagógico de apropriação do conhecimento – 
aprendizagem. Desenvolveu-se o projeto na perspectiva pedagógica diferenciada, 
inovadora e motivadora. RESULTADOS: Muito se tem discutido sobre o ensino da 
geografia e são diversas as possibilidades apontadas no sentido de ser repensado o 
dia-a-dia da sala de aula para dar conta de uma nova realidade que envolve esta 
ciência. São reflexões voltadas a dar um novo sentido para a geografia e pensar 
num ensino que possa desenvolver no aluno a capacidade de raciocínio, análise e 
compreensão do espaço em que vive. Para dar conta desse papel, o desafio aos 
professores de geografia é trabalhar conteúdos e conceitos que possibilitem aos 
alunos o desenvolvimento da capacidade de análise, de interpretação, de raciocínio e 
compreensão dessa realidade em constante mudança. Tal atividade visa o estímulo 
ao processo de descentralização e domínio de atividades que possibilitem uma nova 
visão das práticas de sala de aula, além de instigar o aluno ao conhecimento 
cartográfico a representação a partir do mapa do material didático como auxílio para 
esta atividade. As vantagens de desenvolver um projeto como este é o colorido 
diferenciado das tradicionais paredes da Escola, atrativo visualmente e que chama 
atenção dos que circulam pelo espaço ou corredores das escolas, ainda, supera a 
concepção individual de disciplina, transformando-se em um poderoso instrumento de 

                                                           
693

Docente do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado 
– UnC Canoinhas. Professor da Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon do 
município de Concórdia (SC). E-mail: jairo@unc.br 

694
Docente do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado 

– UnC Canoinhas. E-mail: argos@unc.br 
695

Docente do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado 
– UnC Canoinhas. E-mail: marialuiza@unc.br 

mailto:jairo@unc.br
mailto:argos@unc.br
mailto:marialuiza@unc.br


 
 

397 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

conhecimento dos locais geográficos e da natureza, “desfronteirizando” espaços 
físicos e culturais. Entende-se que é uma técnica pedagógica exequível, viável 
economicamente, ambientalmente sustentável, durável e de amplo alcance social. 
CONCLUSÕES: A realização deste trabalho possibilitou conhecer e potencializar 
novas ações no processo ensino aprendizagem. Possibilitou, ainda, analisar, avaliar 
e reconhecer as vantagens e desvantagens de cada forma de ensinar e aprender. 
Para além disso, uma possibilidade de produção de material didático pedagógico 
permanente. Afinal, os conteúdos pesquisados e sistematizados ficarão expostos 
nas paredes da escola e poderão ser explorados por diferentes áreas do 
conhecimento. 

Palavras-chave: Inovação Pedagógica. Geografia. Educação Básica. 
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PERCEPÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM UMA DAS MAIORES 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DO BRASIL 

 

Adriano Franz696 
Claudiane Michaltchuk Granemann697 

Débora Aparecida Almeida698 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho busca mostrar qual a importância dos controles internos 
dentro de uma das maiores empresas prestadoras de serviços de concretagem do 
Brasil. O mercado hoje vem sofrendo mudanças com muita velocidade nas 
informações que são geradas, hoje as empresas são obrigadas a buscar novos 
recursos para administrar suas atividades e processos. O controle interno é uma 
ferramenta para se usar com caráter em todas as informações, justamente para 
garantir todos os relatórios financeiros e operacionais com eficiência, para que ajude 
nas rotinas desenvolvidas diariamente e até mesmo na tomada de decisões. 
OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho consiste em analisar os sistemas de controles 
internos da empresa Polimix Concreto Ltda na região de Santa Catarina, para analisar 
e responder se os controles que a empresa vem desenvolvendo estão sendo viáveis 
a toda a organização. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, que realizou a coleta de dados através de questionário adaptado de 
Ehrentreich et al. (2009), composto de 28 questões, medidas por escalas likert, com 
a variação de concordo totalmente (1) a discordo totalmente (5). RESULTADOS: Nos 
resultados, no primeiro momento foi identificado o perfil dos respondentes, onde a 
maioria é do sexo masculino, com a faixa etária entre 20 a 30 anos, maior parte dos 
integrantes tem o ensino superior incompleto, atuando no setor da gerência- 
operacional. No segundo momento foram analisadas as percepções sobre os 
controles internos pelos empregados. A maior parte das questões ficou na média, e 
seus resultados eram os esperados, contudo, algumas questões chamaram atenção, 
como nas questões 7, 11, 26 sobre as ameaças e riscos dentro da empresa, e nas 
questões 14, 27 e 28 sobre investimentos de sistemas, geração de relatórios, e 
alteração de dados pela administração. São informações nas quais toda organização 
deve estar envolvida, dando uma maior atenção, pois, são informações de grande 
importância e que vão sempre estar ajudando a empresa nas tomadas de decisões. 
CONCLUSÕES: Percebe-se com a pesquisa a importância dos controles internos 
dentro de uma empresa, deixando claro que essa ferramenta deve ser primordial em 
todos os setores, pois assim, a maior possibilidade da empresa obter bons resultados 
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e alcançar os objetivos planejados. Por fim, sugere-se para em pesquisas futuras, a 
realização em outras amostras, inclusive de outros segmentos, a fim de contribuir com 
a literatura acerca desta temática, que é de grande relevância para o contexto 
empresarial. 

Palavras-chave: Controles Internos. Eficiência. Atividades. Procedimentos. 
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A PERCEPÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PELOS ACADÊMICOS DA 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO699 

 

Lilian Weiss700 
 

RESUMO 

 

Esse projeto de pesquisa foi realizado através de consultas doutrinárias e com base 
em artigos científicos, visando inicialmente esclarecer o conceito dos direitos 
fundamentais, suas gerações, como ele se manifesta na Constituição Federal de 
1988, as diferenças entre direitos fundamentais e garantias fundamentais, 
priorizando também o entendimento sobre direitos humanos e direitos sociais e 
outras espécies. O foco principal é como a sociedade acadêmica da Universidade do 
Contestado tem conhecimento sobre os direitos fundamentais e sua percepção 
acerca deles, sendo realizado um questionário aplicado a um aluno de cada curso 
da Universidade de Mafra, na forma de pesquisa quantitativa. Tendo a conclusão de 
que os direitos fundamentais são necessários para que se promova a igualdade e 
todos indistintamente. 

Palavras-chave: Direitos. Fundamentais. Sociais. Acadêmicos. Contestado. 
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PERFIL DE SINTOMAS EM PACIENTES PÓS OPERATÓRIOS SEGUNDO 

ESCALA DE LYSHOLM EM UM HOSPITAL DO PLANALTO NORTE 

CATARINENSE 

 

Ana Claudia Lisboa701 
Caroline Popadiuk da Cruz702 

João Guilherme Alves da Silveira703 
Karmen Fabiane Cavalheiro704 

Letícia Ferraz da Silva705 
Mayara de Fátima Schloegl706 

Jaqueline Sueli Horodeski707 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O joelho é uma articulação móvel que sustenta peso e sua 
estabilidade requer de seus ligamentos, meniscos e musculatura associada. As 
lesões da articulação do joelho são inúmeras e de consequências variadas para a 
função e qualidade de vida do indivíduo. O tratamento para lesões de joelho podem 
ser conservador ou cirúrgico, podendo ser variável os sintomas. OBJETIVOS: 
Analisar o perfil dos sintomas de pacientes pós operatórios de lesões na articulação 
do joelho. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi utilizado na avaliação a escala de 
Lysholm, em pacientes pós operatórios. É composta por oito questões, cujo 
resultado final é expresso de forma nominal e ordinal: “excelente” de 95 a 100 
pontos; “bom”, de 84 a 94 pontos; “regular”, de 65 a 83 pontos e “ruim” quando os 
valores forem iguais ou inferiores a 64 pontos. RESULTADOS: A amostra foi 
composta por 6 indivíduos, 50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino, com 
média de idade 45,67±24,45 anos. Destes 40% (n=2) tiveram como diagnóstico 
clínico ruptura parcial de LCA, 20% (n=1) ruptura do tendão patelar, 20% (n=1) 
fratura proximal de tíbia e fíbula, 20% (n=1) fratura supra intercolondiana, 20% (n=1) 
alça de balde, sendo 80% (n=4) no segmento direito e 20% (n=2) no esquerdo. A 
pontuação dos pacientes avaliados foram classificados como ruim. CONCLUSÕES: 
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Os pacientes de pós operatório apresentam baixa funcionalidade, o que pode ser 
justificado pelo fato dos pacientes estarem em pós operatório imediato, necessitando 
permanecer com o membro imobilizado ou em elevação, evitando a movimentação 
articular do joelho, devido a um protocolo de reabilitação. Com isso a fisioterapia tem 
um papel importante atuando na prevenção de sequelas e na manutenção da 
capacidade funcional desses pacientes. 

Palavras-chave: Joelho. Fisioterapia. Enfermaria. 
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PERFIL DOS ATLETAS ORIENTISTAS PARTICIPANTES DA I ETAPA DO 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO/2018 

 

Jaison Ferreira708 
Paulo Rogério Alves Gaissler709 

Crisley Vanessa Prado710 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Esporte de Orientação (EO) é uma modalidade desportiva 
reconhecida pelo Comitê Olímpico internacional (COI), que utiliza a própria natureza 
como campo de jogo. Apesar de pouco difundido no Brasil, o EO vem ganhando 
adeptos fiéis à modalidade. OBJETIVOS: O presente estudo teve como objetivo 
avaliar o perfil dos atletas participantes da primeira etapa do Campeonato Brasileiro 
de Orientação, realizado entre os dias 19 a 22 de maio de 2018, na cidade de Santa 
Maria, RS. RESULTADOS: Dos 412 atletas inscritos, 255 foram abordados, e destes, 
21 recusaram-se a responder o questionário, totalizando 234 respondentes. Foram 
excluídos 44 atletas por apresentarem idade inferior a 18 anos, e 13 atletas por não 
completarem o questionário, restando 177 participantes (62,71% do sexo masculino). 
Participaram indivíduos de quatro países incluindo o Brasil, divididos em 13 estados e 
49 cidades. A faixa etária predominante foi entre 18 a 29 anos de idade (51,41%), e 
renda mensal maior que quatro salários mínimos (52,54%). O percurso mais disputado 
foi o “médio” e “longo” (96,61%), seguido de “sprint” (79,66%) e “treino” (20,33%). Mais 
da metade dos atletas pratica a modalidade por mais de cinco anos (57,06%) e não 
utiliza o aparelho GPS durante os treinos (51,97%). Os motivos mais citados pela 
busca do EO foram o “bem-estar” (52,54%), “competitividade” (44,06%) e 
“socialização” (44,06%). Os participantes reportaram como benefícios da prática a 
“melhora na saúde” (68,92%) e o “esquecimento dos problemas” (49,71%). Sete a 
cada dez participantes relataram melhora na qualidade de vida após a busca pelo EO. 
A média diária de treino foi de 1h40min, com 25,49km percorridos semanalmente. 
CONCLUSÕES: Os atletas orientistas são jovens do sexo masculino, de nível 
socioeconômico médio, representantes de quatro diferentes países. Os motivos mais 
citados pela prática foram o bem-estar, competitividade e socialização. Os 
participantes reportaram melhora na saúde e qualidade de vida, assim como o 
esquecimento dos problemas a partir da prática do EO. 

Palavras-chave: Esporte de Orientação. Atletas. Campeonato. 
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PERFIL DOS EGRESSOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNC MAFRA 

 

Anair Andrea Nassif711 
Sttefani Caroline Pereira712 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Universidade em sua história é marcada principalmente pela 
busca e produção do conhecimento, onde seu foco são os indivíduos na busca do 
saber. O ensino superior tem a preocupação crescente no melhor preparo dos 
futuros profissionais proporcionando o encontro destes com a realidade através de 
atividades acadêmicas que favoreçam a percepção e formação para o 
enfrentamento da vida profissional. Os Cursos de Graduação em Enfermagem são 
orientados para uma formação que contemple a aquisição de competências e 
habilidades, considerando o quadro epidemiológico do país/região. Kurgant (2009) 
aponta que o egresso na sua atividade laboral se depara com diversas situações 
complexas, as quais o levam a confrontar as competências adquiridas e 
desenvolvidas durante o curso, com as requeridas no exercício profissional. A partir 
disso, avalia-se a adequação da estrutura pedagógica do curso que foi vivenciado, 
bem como os aspectos intervenientes no processo de formação acadêmica. O 
processo de formação profissional é permanente, durante a vida produtiva do 
indivíduo, inicia na graduação, envolve todo contexto social e as situações de 
saúde/doença da população com o perfil profissional requerido pelo mercado 
(CARVALHO, 2014). Essa categoria compreende as interfaces entre o aprendizado 
durante o curso de graduação e a busca do autodesenvolvimento como facilitador 
para inserção no mercado de trabalho. OBJETIVOS: Analisar a percepção dos 
egressos sobre a contribuição do processo de formação para a inserção no mercado 
de trabalho; elencar fatores associados com a satisfação da formação profissional; 
delimitar as áreas de atuação dos egressos do curso de enfermagem da UnC. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, que 
tem por objetivo averiguar como foi a inserção dos egressos do curso de 
enfermagem da Universidade do Contestado, campus Mafra, no mercado de 
trabalho. Foi utilizado como instrumento de coleta, um questionário com perguntas 
abertas e fechadas que foi enviado por e-mail para os egressos dos anos de 2006 a 
2017. Totalizaram 42 participantes. RESULTADOS: 59,6% dos pesquisados 
ingressaram no mercado de trabalho com menos de 6 meses após a formação 
acadêmica, 26,2% entre 6 meses e 1 ano após a formação e 14,2% mais de 2 anos. 
80,9% estão atuando como enfermeiros, 4,7% como técnicos ou auxiliares de 
enfermagem, 7,2% como coordenadores da área da saúde e 7,2% atuam em outras 
áreas não relacionada com a enfermagem. 54,7% está vinculada em rede pública, e 
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33,4% a rede privada. Após a formação acadêmica, 60% relataram não terem 
dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e 40% relataram que sim, como 
maiores dificuldades, alegaram a inexperiência, o mercado de trabalho concorrido e 
o relacionamento com a equipe. 57,1% responderam que a graduação foi 
satisfatória. CONCLUSÕES: A metodologia adotada permitiu atingir os objetivos 
propostos, através da análise da presente pesquisa, evidenciaram-se os fatores 
relevantes na formação dos egressos. Em relação às demandas do cotidiano de 
trabalho em Enfermagem, pode-se perceber a realidade que mostra os 
enfrentamentos de um recém-formado, possibilitando uma reflexão aprofundada 
quanto às dificuldades e facilidades para o ingresso no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Mercado de trabalho. Enfermagem. Ensino. 
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PREVENÇÃO AO SUICÍDIO EM UM CENTRO PROFISSIONALIZANTE 

 

Lya Amanda Bueno713 
Simony Aparecida Cantelle714 

Martha Caroline Henning Geronasso715 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O suicídio é entendido como um fenômeno complexo, onde Barbosa, 
Macedo e Silveira (2011) apontam que se torna multidimensional em detrimento das 
extensões biopsicossociais em que o indivíduo que o executa está inserido. Sob estas 
circunstâncias se faz necessário atuar com enfoque na descrição de fatores de risco 
e prevenção do suicídio, uma vez que após a consumação do ato não exista mais a 
possibilidade de qualquer ação ou tratamento (BORGES; FENSTERSEIFER; 
WERLANG, 2006). Dentre estes fatores, Borges, Fensterseifer e Werlang (2006) 
acrescentam que os comprometimentos psicológicos têm-se caracterizado como 
contribuintes para o comportamento suicida, de forma que a depressão apresenta-se 
como principal circunstância, sendo diagnóstica ou sintomática. Esses autores 
identificam que os adolescentes muitas vezes demonstram grande sofrimento que 
decorre de um conflito interno, expressando além das características normais da 
adolescência, o que pode os levar a vislumbrar a possibilidade de morte como 
alternativa. Há dentro do contexto dos adolescentes uma dificuldade em se trabalhar 
o assunto, o que para Benincasa e Rezende (2006) ocasiona uma falta de 
oportunidade de refletirem sobre os riscos aos quais se expõe diariamente, 
impossibilitando a reformulação de opiniões e reestruturação de hábitos e possíveis 
soluções protetoras para que minimizem a incidência de tais atos. Assim, torna-se 
importante ao jovem compreender o que é o suicídio, suas causas, sintomas, o que 
fazer quando perceber esse desejo em si mesmo ou no outro. OBJETIVOS: A) 
Orientar os jovens sobre a existência do suicídio e a sua repercussão na vida das 
pessoas e da sociedade de um modo geral. B) Avaliar as aprendizagens realizadas 
após os trabalhos de intervenção programados. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a 
etapa A foram realizados 4 encontros compostos de 2 horas cada um, com 32 
participantes de uma escola em uma cidade do estado do Paraná. No 1º encontro 
objetivou-se conscientizar os alunos da existência do ato do suicídio e suas 
repercussões. No 2º encontro buscou-se apresentar as possíveis causas que levam 
o indivíduo a cometer suicídio. No 3º encontro foram exemplificados sinais de ideação 
suicida, além de fatores de proteção. Já no 4º encontro foram proporcionadas 
reflexões sobre alternativas possíveis visando a proteção do sujeito ante às 
dificuldades vivenciadas no cotidiano. A metodologia de todos os encontros 
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envolveu palestras e dinâmicas de grupo com rodas de conversa. Para a etapa B, ao 
final do último encontro, foram solicitados aos participantes que registrassem por 
escrito o que aprenderam. Desta forma, as informações coletadas na etapa B foram 
tabuladas e analisadas com base na análise categorial temática de conteúdo 
(BARDIN, 2011). RESULTADOS: Emergiu do discurso dos adolescentes uma 
categoria temática denominada “Aprendizagens Realizadas com o Trabalho de 
Prevenção ao Suicídio”. A partir desta, insurgiram ainda 3 elementos de análise, os 
quais foram tabulados. Assim 55,9% dos adolescentes manifestaram em seus textos 
questões relacionadas à melhora em seus conhecimentos sobre prevenção ao 
suicídio. Outros 20,6% afirmaram que aprenderam formas de ter mais atenção e 
empatia, bem como apoiar melhor pessoas que passem por situações semelhantes 
às descritas no trabalho. Além disso, 23,5% manifestaram que o trabalho foi válido 
para suas próprias vidas pessoais, viabilizando autoconhecimento, autoanálise e 
reflexões pertinentes. CONCLUSÕES: Pôde-se perceber que o trabalho de 
prevenção ao suicídio foi pertinente, surtindo o efeito desejado no sentido de informar 
sobre o tema em questão. Percebeu-se que os adolescentes compreenderam a 
seriedade do assunto, bem como foram sensibilizados para a importância de prestar 
atenção em si e no outro. Em seus relatos apareceram núcleos de significado 
indicando maiores conhecimentos, mais empatia e melhora na auto percepção, 
mostrando que ações como esta podem e devem ser aplicadas em outros contextos 
educacionais. Por outro lado, acredita-se que o programa pode ser readaptado com 
apenas 3 encontros com o intuito de promover uma aprendizagem mais pontual. 

Palavras-chave: Suicídio. Prevenção. Psicologia. 
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PROPOSTA DE METODOLOGIAS ATIVAS PARA A DISCIPLINA DE BIOLOGIA 

MOLECULAR NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHARELADO E 

LICENCIATURA 

 

Thales Liebl Miranda716 
Luis Claudio Becker717 

Maristela Povaluk718 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Relato de uma prática pedagógica, tendo como base as 
metodologias ativas, realizada no curso de Ciências Biológicas da Universidade do 
Contestado, Mafra - SC no segundo semestre de 2018. Buscou-se a partir de 
metodologias ativas, utilizada pelo professor da disciplina de biologia molecular, 
apresentar e discutir aplicação de ferramentas metodológicas diferenciadas para o 
ensino-aprendizagem de conteúdo tido como maçante e muito teórico, a fim de 
tornar o conteúdo atrativo para os acadêmicos. Os paradigmas de ensino- 
aprendizagem sofreram transformações significativas, o que permitiu evoluir, os 
novos modelos educativos que demandam que os discentes transformem seu papel 
de receptores e espectadores do processo de aprendizagem ao de integrantes 
participativos e críticos na construção de seu próprio conhecimento. OBJETIVOS: 
Aplicar metodologia ativa de ensino-aprendizagem nas aulas de biologia molecular 
no curso de ciências biológicas bacharelado e licenciatura. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A metodologia utilizada na disciplina biologia molecular, tendo como 
amostragem, dezenove acadêmicos da sexta fase, do curso de Ciências Biológicas, 
foi primeiramente a introdução aos conteúdos ligados ao DNA e RNA de forma 
expositiva em sala de aula, posteriormente a apresentação da metodologia ativa, por 
meio de seminários. Apresentando diferentes temáticas referentes à biologia 
molecular para pesquisa, a amostragem foi dividida em 7 grupos, com dois 
integrantes cada. Os grupos receberam tema especifico para pesquisar e realizar 
sua apresentação por meio de slides e experimentos práticos quando possível. 
Foram reservadas 20 horas-aula para realização da pesquisa e montagem do 
material, onde o professor regente da matéria, exercia um papel de guia do 
conhecimento. Com o término das aulas de preparação, cada grupo teve 3 horas e 
30 minutos para realização de sua apresentação e seminário aberto para perguntas 
e diálogo entre a turma. RESULTADOS: Por meio de questionário aplicado aos 
acadêmicos, constatou-se que a cultura de ensino aprendizagem dos alunos sofre 
de alguns resquícios da educação tradicional, pois os estudantes demonstraram 
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preocupação com a apresentação de seu seminário e dificuldade de pesquisa 
própria mesmo com auxílio do professor regente do curso. Os temas que foram 
abordados pelas equipes durante o semestre foram: Técnica do DNA recombinante, 
técnica do PCR, eletroforese, enzima de restrição e OGM (organismos 
geneticamente modificados; Terapia genica e aconselhamento genética;, Banco de 
germoplasma, nanotecnologia; Células tronco, clonagem terapêutica e reprodutiva; 
Analise do DNA em genética forense, teste de paternidade; Transgenia (animal e 
vegetal); Bioética e Biossegurança, após a metodologia ativa aplicada foi realizado 
viagem de estudos ao laboratório de biologia molecular de uma empresa que realiza 
o melhoramento genético de plantas. Onde os alunos puderam verificar na pratica os 
temas apresentados ao longo dos seminários. CONCLUSÕES: Após a 
implementação da proposta pedagógica, por meio de metodologias ativas, na 
disciplina de biologia molecular, constatou-se que esta propiciou aos acadêmicos 
uma aprendizagem significativa, com ênfase a produção do conhecimento e a 
iniciação a pesquisa. Ressaltando que a função do professor foi orientar os 
acadêmicos no decorrer do processo, com uma ação contínua, propiciando uma 
relação dialógica entre professor e aluno conciliando a teoria com a prática. 

Palavras-chave: Metodologia ativa. Biologia Molecular. Ensino-aprendizagem. 
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QUALIDADE DE VIDA MEDIDA PELO WHOQOL-BREF: ESTUDO COM ADULTOS 

E IDOSOS DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL 

 

Ana Caroline Mai719 
Daiane Taborda Sampaio720 

Denise Hüttl721 
Mateus Emanuel Cardoso722 

Mariana Stafin Schultz723 
Marina Wantowski de Oliveira724 

Rubiane Veiga725 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Qualidade de vida, segundo a OMS define-se como a percepção do 
indivíduo em relação a diversos aspectos de sua vida, tais como físico, psicológico, 
ambiental e social, e não apenas o estado de ausência de doenças. Tendo em vista 
a complexidade da avaliação da qualidade de vida, foi desenvolvido pela OMS o 
questionário Whoqol - 100 (World health organization quality of life – 100), com o 
objetivo de mensurar os diferentes aspectos envolvidos na qualidade de vida. Tal 
questionário foi sintetizado no Whoqol-bref, com a intenção de compactar a 
avaliação da qualidade de vida, através de 26 questões compostas por quatro 
domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, apresentando 
resultados igualmente satisfatórios ao Whoqol-100, tornando-se assim, um método 
curto, que demanda pouco tempo para ser preenchido. As facetas que compõe o 
Whoqol-bref são: dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, 
atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos, 
capacidade de trabalho, sentimentos positivos, pensar, aprender, memória e 
concentração, auto-estima, imagem corporal e aparência, sentimentos negativos, 
espiritualidade, relações pessoais, apoio social, atividade sexual, segurança física e 
proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais: 
disponibilidade e qualidade, oportunidades de adquirir novas informações e 
habilidades, participação e oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico e 
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transporte. OBJETIVO: Analisar a qualidade de vida de participantes de um centro 
de convivência em Mafra, SC. METODOLOGIA: Foi um estudo transversal, de 
caráter exploratório, quantitativo, descritivo e básico. A amostra foi composta de 12 
indivíduos adultos e idosos, de ambos os sexos, praticantes de atividades físicas 
regularmente e em grupo, com idades variando entre 50 e 82 anos, de um centro de 
convivência do município de Mafra, SC. Utilizou-se um questionário auto-aplicativo 
de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (Whoqol-bref). 
RESULTADOS: De acordo com os dados coletados através do questionário 
WHOQOL-Bref. É possível constatar que 58,33% dos colaboradores estão acima da 
média geral. Analisando cada domínio separadamente, pode-se observar que 
aproximadamente 55% dos colaboradores estão acima das suas respectivas 
médias. Dentre os 4 domínios, destaca-se o terceiro, referente a relações sociais, 
cuja média entre os participantes da pesquisa é de 83,66%; e o primeiro domínio 
(físico), que apresentou uma média de 72,62%. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com o 
presente estudo observou-se que, apesar de apresentar uma boa média em todos 
os domínios, o grupo avaliado apresentou uma grande variação máxima e mínima 
entre os participantes da pesquisa, tendo em vista que se trata de um grupo 
heterogêneo. Sendo assim, observa-se a necessidade de uma homogeneização 
entre os grupos para adaptar as atividades de acordo com as necessidades de cada 
indivíduo, visando a melhora da qualidade de vida de todos. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Atividade Física. Organização Mundial da 
Saúde. 
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QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA: UMA RELAÇÃO COM A ABORDAGEM 

FISIOTERAPEUTICA 

 

Ana Caroline Mai726 
Daiane Taborda Sampaio727 

Denise Hüttl728 
Mateus Emanuel Cardoso729 

Mariana Stafin Schultz730 
Marina Wantowski de Oliveira731 

Diovana Abreu Sartori732 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A radioterapia é um tratamento local ou regional que pode ser 
combinado com outras terapias. Tem como objetivo tratamento profilático, curativo 
ou remissivo, podendo levar a consequências na funcionalidade do paciente como 
fibrose, levando à restrição de movimento, edemas e disfunções ventilatórias. A 
quimioterapia é um método de tratamento que utiliza compostos químicos, pode ser 
classificada como: curativa, a qual visa o controle completo do tumor; adjuvante, 
feita após cirurgia curativa para esterilizar celular residuais; prévia, que objetiva 
reduzir parcialmente o tumor; ou paliativa, usada para melhorar a qualidade de 
sobrevida do paciente. Pacientes submetidos a tratamento de quimioterapia e 
radioterapia podem apresentar sintomas como cansaço, perda de peso, sonolência 
excessiva, perda de apetite, dor nos braços e pernas, insônia, náusea e tosse. O 
hospital Erasto Gaertner, foi inaugurado efetivamente no ano de 1972, na cidade de 
Curitiba, PR, desde então desempenha um trabalho importante na região Sul do 
país no tratamento de câncer, conta com uma equipe multidisciplinar. Incluindo a 
fisioterapia que atua minimizando os efeitos colaterais do tratamento oncológico. 
OBJETIVO: Analisar os efeitos da radioterapia e quimioterapia e sua relação com a 
abordagem fisioterapêutica. METODOLOGIA: Pesquisa exploratória, descritiva, 
básica, quantitativa e estudo retrospectivo. Baseado em dados anuais de 
radioterapia e quimioterapia realizados nos últimos nove anos no hospital Erasto 
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Gaertner, Curitiba-PR. RESULTADOS: De acordo com o banco de dados do 
hospital Erasto Gaertner é possível observar a quantidade aplicações de 
radioterapias e quimioterapias nos últimos nove anos e comparar a variação entre 
elas. Entre 2008 e 2017 houve grande variabilidade de aplicações de radioterapia, 
destacando 2017 com maior número de aplicações. Durante esses nove anos 
houveram picos em 2011 e 2016, enquanto em relação a quimioterapia houve pouca 
variabilidade ao longo dos anos, todavia, também destaca-se o ano de 2017 com 
maior número de doses quimioterápicas. No gráfico referente a radioterapia a média 
foi 210.332 e o desvio padrão foi de 21.366,77. No gráfico referente a quimioterapia 
observou- se a média de 59.667 e o desvio padrão de 7.815,253. Aproximadamente 
14 milhões de novos casos de câncer são registrados por ano globalmente, e a OMS 
calcula que essas notificações devam subir 70% nas próximas décadas. Segundo o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA) para 2018-2019, estima-se a ocorrência de 600 
mil novos casos da doença. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com o presente estudo, 
observou-se a grande quantidade de aplicações de radioterapia e quimioterapia, 
com isso ressalta-se a importância da abordagem fisioterapêutica durante o 
processo de reabilitação de pacientes oncológicos, para minimizar as possíveis 
sequelas funcionais. 

Palavras-chave: Quimioterapia. Radioterapia. Efeitos Adversos. Fisioterapia. 
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RETROFIT DO CENTRO COMUNITÁRIO FREI ELISEU TAMBOSI 

 

Amanda Carolina Santos Scheffer733 
Sergio Luis Heusy734 

Carlos Eduardo Plens735 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A transformação da sociedade e a maneira de ver a arquitetura 
como um todo, sendo projetada, executada e utilizada por todos, fez surgir conceitos 
e regulamentos que norteassem o dimensionamento de edificações. Nesse contexto 
as leis de acessibilidade foram ganhando espaço e soluções através de conceitos 
conhecidos como a reforma. Tendo em vista que muitas edificações construídas 
antes das leis de acessibilidade terem sido criadas, muitos edifícios encontram-se 
desatualizados. Nesse cenário surge o retrofit como proposta para solução para os 
casos de edificações já existentes, sendo possível adaptar o que é necessário sem 
demolir a obra e começar do zero. O Centro Comunitário Frei Eliseu Tambosi de 
Curitibanos-SC é um exemplo de edifício que necessita urgentemente da 
atualização técnica e operacional no sentido da adequação das normas vigentes 
relacionadas à acessibilidade e dos materiais e tecnologias construtivas, 
considerando que o mesmo foi construído há 42 anos. A proposta foi desenvolvida a 
partir da análise das dificuldades encontradas no Centro Comunitário Frei Eliseu 
Tambosi, do estudo das problemáticas, da história do local e a definição de retrofit e 
acessibilidade. Com esta proposta pretende-se reformular o Centro Comunitário Frei 
Eliseu Tambosi de Curitibanos-SC, visando melhor desempenho das atividades 
desenvolvidas no local proposto, assim como novos usos e atividades para dar vida 
ao edifício e fazer jus ao nome “Comunitário”. OBJETIVOS: Elaborar um novo 
conceito para atender as necessidades do já existente Centro, já que o mesmo 
encontra-se com muitos problemas técnicos, devido à idade da sua construção. 
Analisar as dificuldades encontradas no Centro Comunitário Frei Eliseu Tambosi, 
descrever a história do local, a definição de retrofit e acessibilidade, propor soluções 
para os problemas dos dormitórios, de acessibilidade e iluminação. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica na história do local e legislação correspondente à 
acessibilidade, levantamento de dados sobre a cidade, visita técnica, busca de obras 
correlatas, pesquisa realizada em artigos, livros, revistas e sites, reflexão e tomada 
de decisões para posterior desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico. 
RESULTADOS: Entende-se que o atual Centro não atende as normas vigentes e as 
necessidades da comunidade. Desta forma é necessária a adequação deste 
importante espaço no meio urbano, e para tal optou-se pelo método de atualização, 
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através do retrofit. CONCLUSÕES: Ao observar a edificação é possível perceber a 
dificuldade que pessoas com necessidades especiais passam quando participam de 
eventos realizados no centro, já presenciei momentos assim dentro de retiros que 
trabalhei onde cadeirantes precisavam ser carregados para fazer as refeições. 
Sendo o edifício comunitário é necessário fazer com que todas as pessoas se 
sintam parte da comunidade, religiosa ou não, é nossa função como projetistas, criar 
espaços que proporcionem o bem estar de todas as pessoas. 

Palavras-chave: Retrofit. Centro Comunitário. Acessibilidade. 
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RIO NEGRINHO NOTURNA, SEM EDIÇÕES. EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA736 

 

Poliane Brandalize Gontarz737 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho surgiu a partir da proposta realizada em sala de 
aula pela professora da disciplina: fotografia Digital, aos acadêmicos da 4ª fase de 
Design da Universidade do Contestado, Campus Rio Negrinho, durante o segundo 
semestre de 2018. O conteúdo teórico abordado em sala de aula foi, composição 
fotográfica e fotografia bruta, sem edição, noturna. A fotografia digital vem 
conquistando um vasto campo na linguagem comunicacional, as imagens são uma 
forma de materialização de momentos únicos. “Porém aquilo que a fotografia 
fornece não é apenas um registro do passado, mas um modo de lidar com o 
presente, com atestam os efeitos incontáveis bilhões de documentos fotográficos 
contemporâneos. Enquanto fotos velhas preenchem nossa imagem mental do 
passado, as fotos tiradas hoje transformam o que é presente numa imagem mental, 
como o passado” (SONTAG, 2010, 183). Composição fotográfica é a forma de 
organização dos elementos a serem registrados de modo passar valor comunicativo 
de acordo com o proposito daquela fotografia. A fotografia enquanto forma de 
comunicação permite um pensar e refletir seus propósitos, de forma comunicar, 
interagir e também como manifestação de arte. OBJETIVOS: REALIZAR uma 
exposição de fotografias com o tema proposto: Rio Negrinho Noturna – Sem edição. 
CONHECER e APLICAR os conceitos de enquadramento, composição fotográfica; 
REGISTRAR e INTERPRETAR a descrição do enquadramento. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Os acadêmicos individualmente selecionaram uma imagem que 
representa-se a cidade de Rio Negrinho – SC, a noite. Registraram conforme 
composição e enquadramento selecionado por cada autor da imagem. As fotografias 
foram reveladas e em parceria com a prefeitura Municipal e Fundação Municipal de 
Cultura foram colocadas em Exposição “Rio Negrinho Noturna e Sem Edição", no 
Museu Carlos Lampe. Após período da exposição as fotografias farão parte do 
acervo histórico do município. RESULTADOS: As fotografias são registros 
particulares e expressões de sentimentos pelo autor. A maioria das fotos foram 
registradas por celulares, onde os acadêmicos escolheram alguns pontos da cidade, 
como o Casarão Zipperer, Praça do Avião, Prefeitura de Rio Negrinho, entre outros. 
Nenhuma foto recebeu tratamento ou filtro, permitindo assim um olhar mais real do 
registro fotográfico. CONCLUSÕES: Para conseguir transmitir valor comunicacional 
em suas imagens, o fotografo deve possibilitar seu receptor uma interpretação do 
propósito da sua fotografia. A fotografia permite uma estreita ligação entre técnica e 
arte, sendo uma forma de comunicação e expressão. A sensibilidade no olhar do 
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fotógrafo é essencial para transformar o real em imagem. Eternizando alguns 
momentos, arquivando memórias. 

Palavras-chave: Fotografia Digital. Rio Negrinho – SC. Design. Composição. 
Enquadramento. 
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RODA DE CONVERSA: ESPAÇO DE DIÁLOGO SOBRE VIVÊNCIAS EM 

INCLUSÃO EDUCACIONAL NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO 

 

Ana Paula Della Giustina738 
Cristina Maria Agustini Moraes Ehrhardt 739 

Debora Aparecida Almeida740 
Simone Rocha741 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Organizar uma roda de conversa na qual os universitários com 
algum tipo de limitação física ou deficiência possam expor seus anseios, dificuldades 
e superações torna o espaço universitário mais humanizado e adequado ao 
processo inclusivo e adaptado para todos aqueles que buscam ampliar seus 
conhecimentos e dar continuidade aos seus estudos no nível superior. Isto não é 
apenas, um desafio é uma necessidade latente face a realidade em que estamos 
inseridos. Hoje a diversidade não pode mais ser tratada como um tema 
interdisciplinar, pois ela permeia a realidade de todas as organizações e 
principalmente a gestão das instituições, e deve fazer parte das políticas internas e 
dos procedimentos éticos e de responsabilidade social os quais, deverão ser 
respeitados e adotados por todos. Valorizar as diferenças e respeitar as pessoas 
como são é um dever de todo cidadão, e, portanto, devemos fazer a nossa parte da 
melhor maneira possível. OBJETIVOS: Criar um espaço de diálogo para que os 
acadêmicos vinculados ao Serviço de Orientação Educacional possam expressar 
suas opiniões e relatos; discutir diferentes experiências de superação pessoal e 
profissional; valorizar a diferença contemplando novas formas de viver; exercitar a 
empatia no meio acadêmico tornando o ambiente mais sensível às situações 
inclusivas. MATERIAIS E MÉTODOS: Palestra e roda de conversa com acadêmicos 
e convidados sobre o tema inclusão no ensino superior. RESULTADOS: Palestra 
intitulada “Viver, Aprender e Inspirar: Quando a Superação vai Além do Exemplo” 
com o jovem Augusto Delfino, um jovem apaixonado por esportes e que nasceu com 
paralisia cerebral, o que impede os movimentos do corpo e a fala, no entanto, a 
parte cognitiva perfeita. Tanto que se tornou o primeiro bacharel em Educação 
Física nesta condição no Brasil, em setembro de 2017. Na sequência, realizou-se 
uma roda de conversa com acadêmicos portadores de necessidades especiais e 
convidados. Contamos com a presença de Laisa Gabrielle Marafigo Nairni, 
Alexsander Siviero e João Vítor Sá Brito, Acadêmicos do Curso de Direito; Eriberto 
Alves Teixeira do Curso de Ciências Contábeis, Fernanda Fernandes Tibes, do 
Curso de Engenharia de Automação, Jorge Alberto Almeida Yoneda, do Curso de 
Jornalismo (EaD), e o escritor Gabriel Lima. CONCLUSÕES: Entende-se que a 
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universidade desempenha papel relevante no processo de inclusão de pessoas com 
necessidades especiais, já que a procura dessas pessoas pela graduação tem sido 
crescente nos últimos anos. Um conhecimento mais apurado da universidade sobre 
políticas públicas em educação vem ao encontro da atual realidade. Ao educar todos 
os alunos juntos, os benefícios recaem sobre as pessoas com deficiência, que têm a 
oportunidade de se aprimorarem para a vida na comunidade; sobre os professores, 
que têm a possibilidade de melhorar suas habilidades profissionais; e sobre a 
sociedade, que toma a decisão consciente de funcionar de acordo com o valor social 
da igualdade para todas as pessoas, com os consequentes resultados de melhoria 
da paz social. Os acadêmicos com necessidades educacionais especiais 
apresentaram consciência da complexidade do conhecimento das áreas por eles 
escolhidas, bem como limitações possíveis como seres humanos. Os mesmos têm a 
compreensão de que se faz necessário refletir sobre os caminhos a seguir após a 
conclusão de seus cursos e sobre a adaptação da sua escolha profissional às 
condições que possibilitem a realização de suas funções para que possam aplicá-las 
da forma mais efetiva e eficaz. 

Palavras-chave: Experiência pessoal. Inclusão. Universidade. 
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SAÚDE DO TRABALHADOR: ANÁLISE DA CAPACIDADE PULMONAR EM UM 

PACIENTE HEMOFÍLICO PÓS TRAUMA DE PELVE 

 

Aline Barboza Becker742 
Bruna Karolyne Karachinski743 

Carolyne Socreppa Rodrigues744 
Kenilin Eduarda Bachal745 

Milaine Voigt746 
Vanessa Steidel747 

Jaqueline Sueli Horodeski748 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As hemofilias são disfunções hereditárias da coagulação que 
resultam em defeitos da síntese dos fatores VIII e IX, sendo tipo A FVIII e B FIX. A 
patologia é ocasionada por alterações nos genes codificantes dos fatores do 
cromossomo sexual X. É mais comum no sexo masculino devido o mesmo 
apresentar apenas um cromossomo X. A cada 5.000 nascimentos 1 é hemofílico. 
Em 2010 mais de 10 mil pessoas estavam cadastradas como hemofílicas. O trauma 
sofrido pelo paciente causou rompimento do endotélio em região pélvica, isso 
acarreta em hemorragia que altera toda homeostasia corporal, incluindo o sistema 
respiratório. A fisioterapia recebeu sua devida importância no ambiente hospitalar 
entre 1973 e 1979, principalmente a fisioterapia respiratória. A intervenção 
fisioterapêutica respiratória é de suma importância, pois promove a melhora da 
função pulmonar, diminuindo o tempo de internação e propiciando qualidade de vida 
durante o período hospitalar. Ela atua prevenindo e tratando patologias do trato 
respiratório, utilizando métodos e procedimentos com intuito terapêutico em 
ambiente ambulatorial, hospitalar e terapia intensiva. OBJETIVO: Avaliar a 
capacidade respiratória de um hemofílico com fratura na pelve hospitalizado. 
METODOLOGIA: Estudo realizado em um Hospital do Norte Catarinense, com um 
paciente pedreiro, internado 11dias com diagnostico de hemofilia, com fratura em 
arco púbico na pelve, com diminuição da expansão e ventilação pulmonar.  
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Realizado anamnese, mensuração dos sinais vitais avaliação respiratória através 
dos aparelhos peak flow, voldyne e manovacuômetro para analisar possíveis 
alterações respiratória. Todos testes foram avaliados no leito em posição prona em 
45º, mensurados três vezes, com intervalos de cerca de 60 segundos o maior valor 
adotado. O peak flow aparelho que mede o fluxo de ar ou a taxa de fluxo expiratório, 
após uma inspiração em capacidade pulmonar total realiza a expiração forçada 
máxima. Voldyne analisa capacidade inspiratória, após uma expiração máxima, 
realiza uma inspiração. O manovacuômetro analisa a força muscular inspiratória e 
expiratória, produzindo respectivamente pressão negativa, pressão inspiratória 
máxima (PI max) e positiva, pressão expiratória máxima (PE max). RESULTADOS 
Podemos observar que o paciente apresentou valores abaixo da referência em 
Pimax, Pemax e no Peak Flow, o que indica défict de força muscular na musculatura 
inspiratória e expiratória e diminuição da capacidade expiratória máxima. No  
entanto, sua capacidade inspiratória máxima está dentro dos valores esperados. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste estudo foi possível observar que o paciente 
apresentou resultados abaixo dos níveis esperados para indivíduos de sua idade, o 
que indicou que tratamentos que intensifiquem a musculatura respiratória e o 
aumento das capacidades pulmonares devem ser trabalhados com ele. A fisioterapia 
respiratória e motora foi de grande valia na melhora e recuperação deste indivíduo 
mesmo com a gravidade do paciente hemofílico, seus riscos devido a fratura e os 
efeitos deletérios do leito. 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Hemofilia. Fisioterapia. 
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SEXUALIDADE COM PRÉ-ADOLESCENTES 

 

Caroline Teles de Souza749 
Martha Caroline Henning Geronasso750 

 
RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Apesar de todo desenvolvimento sociocultural e tecnológico ocorrido 
no século XX, informações relacionadas às condições de crescimento e 
desenvolvimento biopsicossocial e sexual, tão necessárias para construção da 
identidade social, não têm alcançado de forma adequada alguns adolescentes, 
causando entre estes altos índices de desorientação sobre diferentes aspectos 
(GOMES, 2002). Na pré-adolescência ocorre o início a maturação física púbere e seus 
aspectos, surgindo interesse e curiosidade sobre seu corpo e dos colegas (COSTA, 
2001). A implantação de um espaço para discussão com adolescentes sobre aspectos 
relacionados ao seu desenvolvimento afetivo-sexual, vivências e responsabilidades, 
auxilia para a execução de práticas de educação em saúde, através de orientações 
adequadas sobre os cuidados. Assim, traz oportunidade para o questionamento, 
discussão, reflexão e fundação de juízo de valores necessários ao desenvolvimento 
psicossocial (GOMES, 2002). OBJETIVOS: Promover troca de informações sobre o 
corpo, funções e mudanas. Instigar a percepção da relação estreita entre 
sexualidade e afetividade humana. Promover atmosfera de respeito a si e ao próximo, 
entendendo que tudo tem seu tempo. Trabalhar com prevenção às doenças 
sexualmente transmissíveis (DST) e à gravidez precoce. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Oito encontros de 90 minutos cada (uma vez por semana), com dinâmicas de grupo e 
rodas de conversa envolvendo:1º) O corpo 2º) Tempo e cuidados. 3º). Palestra com 
a professora de ciências sobre relações sexuais. 4º) A gestação precoce e 
responsabilidades associadas. 5º) Identificação de sentimentos: afetividade e 
sexualidade. 6º) O tempo certo: deveres, lazeres, prazeres. 7º) DST. 8º) Dúvidas 
finais, encerramento, avaliação e despedida. RESULTADOS: Bom vínculo da turma 
com a facilitadora, esclarecimento das dúvidas sobre o tema, explicações sobre 
transformações e consequências do corpo na transição da pré-adolescência à 
adolescência, entendimento de prioridades, visão do tema como algo natural e 
desmistificado. CONCLUSÕES: Sexualidade é um assunto que prende atenção, 
porém nem sempre é tratado em casa. Com este projeto, pôde-se desmistificar tabus, 
mostrando que para cada etapa da vida tem seu tempo adequado, trazendo à tona o 
poder da escolha e responsabilidade de cada indivíduo. Assim, trabalhando 
preventivamente, acredita-se contribuir para maiores cuidados com o corpo, 
sexualidade e afetividade humana. 

Palavras-chave: Sexualidade. Pré-adolescentes. Psicologia. 
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SÍFILIS GESTACIONAL EM MULHERES ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE 

DO PLANALTO NORTE CATARINENSE751 

 

Alexsandra Vilarino752 
José Ricardo Henneberg753 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma infecção sistêmica, de evolução crônica, causada por 
bactéria espiroqueta, o Treponema pallidum. Apesar da existência de um tratamento 
muito eficaz, a sífilis ainda se mantém prevalente na população (COSTA et al., 
2017). As principais formas de transmissão da doença são: por via sexual (sífilis 
adquirida) ou vertical (sífilis congênita - SC) pela placenta da mãe para o feto. A 
transmissão por via indireta inclui (objetos contaminados) e por transfusão 
sanguínea (AVELLEIRA, 2006 apud DAMASCENO, 2014). Este trabalho de 
pesquisa justifica-se pelo aumento dos casos de sífilis observados na população em 
geral. O conhecimento da incidência de casos em gestantes é fundamental na 
formulação de estratégias para a prevenção, controle e tratamento das pacientes 
diagnosticadas, evitando assim as complicações causadas pela doença. 
OBJETIVOS: Avaliar o número de gestantes com provas sorológicas não 
treponêmicas (VDRL) reagentes (positivos) para sífilis que foram atendidas na 
Maternidade Dona Catarina Kuss em Mafra SC, no triênio 2015, 2016 e 2017. 
Buscar dados de intercorrências clínicas relacionadas à doença pré-existente e 
critérios epidemiológicos importantes para as estratégias de prevenção. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Pesquisar no SINAN (Sistema Nacional de Agravos e Notificações), o 
número de notificações dos casos de sífilis realizadas no município de Mafra no 
triênio supracitado, assim como critérios de faixa etária, escolaridade, raça, 
classificação clínica e evolução. Buscar na base de dados da Maternidade Dona 
Catarina Kuss nos prontuários das gestantes com prova sorológica não treponêmica 
(VDRL) com o título de positividade, intercorrências relacionadas à doença como: 
abortamentos, parto prematuro, natimortalidade, resultado da sorologia dos recém 
natos. RESULTADOS: De acordo com os dados do SINAN, no ano de 2015, o maior 
número de notificações da sífilis em gestante ocorreu na faixa etária entre 15-19 
anos. Em 2016 e 2017 a faixa etária foi de 20-39 anos. O critério escolaridade não 
pode  ser definido, pois em grande número de notificações esse critério foi ignorado. 
Com relação à raça, a prevalência de sífilis é evidenciada em gestantes da cor/raça 
branca e na maior parte das notificações a doença foi detectada no primeiro estágio 
da doença. Com relação aos prontuários das gestantes, a maior parte dos mesmos 
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revelou que o neonato também era reagente. No ano de 2015 ainda foi registrado 1 
aborto, em 2016 1 caso de aborto, 1 de prematuridade e 1 natimorto e em 2017, 1 
caso de aborto e 1 natimorto. CONCLUSÃO: Os resultados da pesquisa evidenciam 
que a sífilis gestacional na maioria dos casos foi transmitida para o recém nato. A 
faixa etária de prevalência das gestantes com sífilis foi de 20-39 anos e da cor/raça 
branca. Verifica-se a necessidade de ampliar os critérios epidemiológicos e detalhá-
los para maior efetividade na elaboração de estratégias prevenção, identificação e 
tratamento na atenção básica. 

Palavras-chave: Sífilis gestacional. Epidemiologia. Prevenção. 
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SINAIS NEUROLÓGICOS EM CÃO INFECTADO POR TOXOPLASMA GONDII 

 

Juliano Biolchi754 
Daniela Pedrassani755 

Deise Cristiane Ebert Alves756 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A toxoplasmose é uma zoonose parasitária ocasionada pelo 
coccídio intracelular obrigatório Toxoplasma gondii. Tem distribuição mundial 
acometendo humanos e grande variedade de animais, apresentando como 
hospedeiro definitivo os felinos e como intermediários, os vertebrados 
homeotérmicos. Tendo em vista o seu potencial zoonótico, a possibilidade de 
transmissão vertical e o tropismo nervoso é de ampla importância na medicina 
humana e veterinária. A toxoplasmose em cães é usualmente assintomática, mas 
casos severos tem sido reportados mundialmente. Quando sintomática é 
caracterizada por sinais neuromusculares, respiratórios e gastrintestinais. Os sinais 
neurológicos mais comumente observados são ataxia, alterações comportamentais, 
paresia, paralisia, tremores e convulsões. OBJETIVO: Relatar caso de 
toxoplasmose com manifestações neurológicas em cão atendido em uma clínica 
veterinária do município de Curitiba/PR. MATERIAL E MÉTODOS: Uma fêmea 
canina, poodle, 5 anos de idade, deu entrada a atendimento médico veterinário com 
queixa pelo tutor de que o animal apresentava há alguns dias ataxia e 
incoordenação motora. Conforme o responsável o animal recebia alimentação 
caseira, verduras, frutas e ração, não estando com vacinação e profilaxia anti- 
helmíntica em dia. O animal era mantido indoor, tendo acesso externo e a outros 
animais apenas no passeio diário com seu responsável. Foram coletadas amostras 
de sangue, soro e liquido cefalorraquidiano para análise. RESULTADOS: No exame 
físico não foram observadas alterações relevantes, além da ataxia e incoordenação. 
No hemograma foi detectada leve leucocitose com neutrofilia. Nos exames de 
bioquímica renal e hepática os valores se apresentaram dentro da normalidade para 
a espécie. Procedeu-se um tratamento de suporte com fenobarbital e amoxicilina 
com ácido clavulânico, contudo em sete dias o animal teve piora do quadro 
evoluindo para crises convulsivas, episclerite, uveíte e presença de secreção ocular 
purulenta. Pela sintomatologia neurológica instalada se suspeitou de cinomose, 
sendo enviado soro e líquido cefalorraquidiano para análise. Não foi confirmada a 
cinomose entretanto no liquor foram detectados inúmeros taquizoítos de 
Toxoplasma gondii, caracterizando a fase aguda da doença. A terapêutica de 
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eleição se procedeu com o uso de cloridrato de clindamicina, um fármaco indicado 
para casos agudos, entretanto o animal acabou vindo a óbito 48 horas depois de dar 
entrada na emergência para controle de crises convulsivas seguida de coma. 
CONCLUSÕES: Com base no exposto, verifica-se que os sinais clínicos 
neurológicos da toxoplasmose aguda são inespecíficos, dificultando o diagnóstico 
clínico da enfermidade. O diagnóstico diferencial de doenças infecciosas é muito 
importante, visto que tanto a toxoplasmose quanto a cinomose podem apresentar 
sinais neurológicos compatíveis e indistinguíveis entre si ou até mesmo estarem 
associadas, principalmente quando há comprometimento do sistema nervoso e da 
visão. 

Palavras-chave: Zoonose. Toxoplasmose. Liquor. 
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TERCEIRO DESAFIO GLOBAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM PROL DA 

MEDICAÇÃO SEGURA SEM DANOS: AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS NO 

SETOR EMERGENCIAL 

 

Tassiane Levandowski757 
Fernanda Vandresen758 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A segurança do paciente é de extrema importância em todos os 
setores de serviços da saúde, constituindo-se que a boa prática do cuidado não 
poderia causar dano algum à saúde onde personagens que fizeram parte da história 
da enfermagem como Florence Nightingale que evidenciou a importância do cuidado 
prestado pela enfermagem as pessoas que necessitavam, oferecendo uma melhor 
qualidade na saúde. Em decorrência do cenário mundial que demonstra estatísticas 
com índices muito altos aos erros de medicação, instituições como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) vêm propondo intervenções e desafios como o Terceiro 
Desafio Mundial da Saúde em prol da medicação segura (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2014). Entretanto os serviços de saúde de urgência e emergência por acomodarem 
em seus leitos de atendimento demandas em números grandes ou pacientes com o 
estado mais grave e crítico, tornam- se assim locais mais susceptíveis a ter 
ocorrência de erros ou eventos adversos pela medicação preparada ou administrada 
erroneamente (SANTOS; PADILHA, 2005). OBJETIVOS: Avaliar estratégias para 
medicação segura no setor de emergência. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa 
foi realizada através de estudo bibliográfico onde foram selecionados artigos, e 
manuais específicos do tema. RESULTADOS: Os resultados mostram taxas em que 
10% dos pacientes que são entrada ou são internados no setor de urgência e 
emergência sofrem algum tipo de evento adverso, e deste 50% são evitáveis. Com 
relação aos erros um estudo realizado na região Sudeste demonstra os erros em 
sua maioria durante a preparação da medicação e administração com 64,3 %, 
envolvendo 66,5% medicamentos administrados por via parenteral (SILVA, 2011). 
Como causa dos erros encontrado nos artigos temos em destaque a sobrecarga de 
trabalho da equipe de enfermagem, a falta de conhecimentos sobre os 
medicamentos, e a identificação incorreta do paciente (CORBELLINI et al., 2011). 
Os erros de medicações podem ser prevenidos, evitando assim ocorrências de 
eventos adversos ao paciente, e um dos instrumentos que podemos usar no 
processo é a utilização pelos profissionais de conferir os nove certos durante o 
preparo e administração de medicamentos (COREN, 2013). Errar é uma condição 
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que está relacionada ao processo cognitivo do ser humano, não sendo possível 
extingui- lá. Entretanto no cuidado à saúde o profissional deve proporcionar o bem 
estar a vida de outras pessoas realizando a manutenção de boas práticas a fim de 
promover a segurança do paciente (PEDREIRA, 2006). CONCLUSÕES: A pesquisa 
permitiu concluir que os erros e eventos adversos são frequentes, trazendo o 
preparo e a administração como os momentos em que se tem uma porcentagem 
maior. Como causa temos sobrecarga de trabalho e falta de conhecimento sobre a 
medicação induzindo consequentemente ao erro, sugerindo assim capacitações e 
uma melhor organização da equipe de enfermagem, não sobrecarregando assim os 
profissionais. Estes erros são descritos na literatura como evitáveis, ressaltando 
assim a importância de medidas de prevenção dos erros utilizando principalmente os 
9 certos, e ações como o desafio proposto pela OMS, afim de minimizar as 
ocorrências, garantindo uma terapêutica medicamentos segura e eficaz priorizando  
a segura e bem-estar do paciente. 

Palavras-chave: Segurança do paciente. Medicação segura. Eventos adversos a 
medicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

429 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL E EM SANTA CATARINA: ANÁLISE DOS 

DADOS DIVULGADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

 

Elcemara Aparecida Zielinski759 
Felipe Oswaldo Guerreiro Moreira760 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Esta pesquisa tem por objeto os casos de trabalho escravo no Brasil 
e em Santa Catarina. A pesquisa se justifica pelo impacto do trabalho escravo na 
atualidade e pela luta internacional para erradicar a escravidão. OBJETIVOS: 
Compreender a situação dos trabalhadores resgatados em situação análoga a de 
escravo. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de ordem bibliográfica pelo método 
de abordagem indutivo, com consulta a fontes bibliográficas e documentais. 
RESULTADOS: Jairo Lins de Albuquerque Sento-Sé (2000, p. 27) define trabalho 
escravo como sujeição a condições de trabalho degradantes, submetendo o 
trabalhador a constrangimento físico e moral para qualquer finalidade. O trabalho 
escravo é objeto de discussões e deliberações da Organização Internacional do 
Trabalho, desde 1926, com a Convenção sobre a Escravatura da Liga das Nações, 
posteriormente com a Convenção n° 29 de 1930 que trata dos Trabalhos Forçados, 
seguida da Convenção sobre Abolição dos Trabalhos Forçados de 1957. No Brasil, 
o trabalho escravo está mencionado em diversos textos normativos, bem como está 
previsto como crime no seu artigo 149 do Código Penal, cuja pena é de 2 a 8 anos 
de prisão. O Ministério Público do Trabalho tem o dever de investigar as ocorrências 
de trabalho escravo. Apesar disso, o Brasil ocupa posição de destaque dentre os 
países com alto índice de trabalho escravo no mundo. Amauri Mascaro Nascimento 
(2011, p. 929) atribui essa posição à omissão do Estado que não trata com mais 
ênfase o trabalho escravo. No Observatório digital do trabalho escravo (BRASIL, 
s.d.) constam 43.696 resgates de trabalhadores em situação de escravidão, entre 
2013 e 2017, 49,80% são negros ou mestiços, 94,88% são homens e 32,17% são 
analfabetos. A maioria dos casos, especificamente 82,69%, é de trabalhadores do 
ramo agropecuário. Desses, 860 resgates ocorreram em Santa Catarina, 70,33% na 
agropecuária, 12,44% no cultivo de erva-mate, 68,59% são brancos e 49,64% 
estudaram até a 5° série. CONCLUSÕES: Os dados divulgados pelo MPT e pela 
OIT apontam para a presença cotidiana do trabalho escravo no Brasil e em Santa 
Catarina. As informações sobre os resgatados indicam a vulnerabilidade em que se 
encontram, bem como indicam a atividade econômica de maior incidência, a 
agricultura. Além da atuação do MPT e da OIT para a fiscalização e combate do 
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trabalho escravo, é necessário a elaboração de uma legislação específica sobre o 
tema e o auxílio da população para formular denúncias ao MPT. 

Palavras-chave: Trabalho escravo. Escravidão. Exploração. 
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USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA ANÁLISE DAS POSSÍVEIS ALTERAÇÕES 

DA PAISAGEM EM UM FRAGMENTO DO BIOMA PANTANAL 

 

Eliciane Dos Santos Franceschini761 
Leonardo Alexandre Danelesk762 

Tainara Francieli Müler763 
Luciane Cristina Lazzarin764 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Pantanal é uma planície localizada na bacia do Alto Paraguai, 
sendo considerado a maior área úmida tropical de alagamento do planeta e a principal 
área alagada do Brasil (PIMENTEL et al., 1995; LAL; BRUCE, 1999; KLINK; 
MACHADO, 2005; CARVALHO et al., 2009). Compreender este sistema é altamente 
importante para a manutenção de seu equilíbrio, pois apresenta um ciclo sazonal, o 
qual é caracterizado por um período de seca prevalecendo de abril a setembro e, a 
partir do mês de outubro ocorre o período chuvoso relacionado às áreas inundadas, 
resultando em muitas mudanças na paisagem. Deste modo, torna-se necessário, o 
monitoramento dessas áreas através do uso de sensoriamento remoto, aliado às 
demais geotecnologias, já que mudanças nesses regimes de alagamento acarretam 
em alterações em praticamente toda a extensão do Pantanal. OBJETIVOS: Estimar 
as mudanças ocorridas na paisagem de um fragmento do Pantanal, em períodos de 
seca e chuva. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se no presente estudo imagens 
obtidas do site Earth Explorer, o qual é de domínio da NASA (Administração Nacional 
do Espaço e da Aeronáutica e a Agência Espacial Americana), nos meses de 
setembro (período seca) e janeiro (período chuva) do ano de 2016. Empregou-se os 
softwares ENVI e ArcGis para a análise dos resultados, onde foi possível através da 
classificação supervisionada separar as classes de uso do solo presentes nas 
imagens. Deste modo, realizou-se o cálculo de áreas de cada classe por meio do 
software ArcGis, e assim, fez-se possível a comparação das alterações ocorridas na 
paisagem no período de seca e chuva. RESULTADOS: Os resultados obtidos 
demonstraram que no período de chuva a área analisada teve um acréscimo de 
14% em relação a quantidade de água e 5% em relação à vegetação. Em algumas 
regiões das imagens estudadas, principalmente no período de seca, observou-se a 
presença de locais sombreados, dificultando a interpretação da imagem nestes 
locais devido a posição do satélite no momento do imageamento. De tal modo, para 
esses locais sombreados, denominou-se como “sombra”, a fim de não interferir nos 
resultados adquiridos. CONCLUSÕES: Em pesquisa à toda a metodologia, pode-se 
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concluir que, através dos dados obtidos ocorreu possíveis alterações nos períodos de 
seca e chuva na paisagem do Pantanal. Assim, ressalta-se a importância do 
monitoramento de toda extensão do Pantanal por meio do uso de geotecnologias de 
alta precisão, a fim de monitorar a dinâmica na paisagem com o objetivo de 
preservar este bioma de grande importância ecológica. 

Palavras-chave: Geotecnologias. Sensoriamento remoto. Pantanal. 
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USO DE SÍLICA ATIVA E NANOSSÍLICA EM CONCRETOS SUBMETIDOS A 

ÁCIDOS PRESENTES EM DEJETOS SUÍNOS765 

 

Matheus Poletto766 
Jefferson de Santana Jacob767 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Construções para suínos fornecem um ambiente altamente 
agressivo para estruturas de concreto. A agressividade química gerada pelo dejeto 
suíno pode causar desgaste, perda de resistência e danos precoces aos pisos, 
levando a doenças nos cascos dos animais. Uma vez que o ataque químico em 
estruturas cimentícias é controlado pela sua porosidade e permeabilidade, o uso de 
aditivos minerais em cimento pode ser adequado. OBJETIVOS: Verificar a 
agressividade que os ácidos orgânicos presentes nos dejetos suínos representam 
ao concreto com sílica ativa e nanossílica, avaliando no estado fresco a influência na 
trabalhabilidade da pasta e, no estado endurecido, perda de massa, absorção de 
água e resistência à compressão, nos diferentes traços elaborados. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Foram testados traços de substituição do cimento Portland por sílica 
ativa e nanossílica. Os traços elaborados foram a referência, apenas com cimento 
Portland, substituições de sílica ativa de 5 e 10% em relação à massa de cimento, e 
amostras com os mesmos traços de substituição de sílica ativa, no entanto, com a 
adição de aditivo com nanossílica. Os cinco tipos de amostras foram submetidos ao 
ensaio da mesa de espalhamento (flow table) e no estado endurecido submetidos a 
5 ciclos de ataques com duração de 7 dias, nos quais foram imergidos em solução 
de ácidos orgânicos (ácido isobutírico, ácido acético e ácido propiônico), simulando 
de maneira acelerada os efeitos dos dejetos sobre o concreto. Antes e depois de 
cada ciclo de imersão, os corpos de prova foram pesados, secos em estufa e então 
pesados novamente e o pH da solução era medido. O ensaio de resistência à 
compressão foi realizado antes do primeiro ciclo e ao final do quarto ciclo. 
RESULTADOS: Os traços com adição de sílica ativa e aditivo de nanossílica 
apresentaram maior coesão mesmo havendo um maior espalhamento, 
provavelmente devido ao efeito microfiller que as adições conferiram à pasta, 
preenchendo os vazios. Também se percebeu que a inclusão da sílica ativa e da 
nanossílica no concreto levou a uma maior porcentagem de aditivo necessária para 
boa coesão. A perda de massa decorrente do ataque das soluções ácidas variou de 
0,2% a 0,7%, havendo menor perda no traço que continha 5% de sílica ativa e 
aditivo com nanossílica. Isso pode ser explicado pela atividade pozolânica da sílica 
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ativa e da nanossílica, na qual essas adições reagem com o Ca (OH)2 solúvel da 
pasta de cimento e formam C-S-H, elemento de maior resistência e menor 
permeabilidade. Além disso, os corpos de prova apresentaram lavagem da pasta de 
cimento, com início de exposição dos agregados. A absorção de água variou de 2 a 
6% decaindo com o tempo, havendo maior absorção de água nas amostras de 
referência. CONCLUSÕES: A perda de massa e absorção de água foram menores 
nos concretos com uso de sílica ativa e nanossílica. As perdas de resistência à 
compressão ao longo dos ciclos de ataque também foram menores. O uso de sílica 
ativa e nanossílica, em geral, pareceram diminuir os efeitos nocivos dos ácidos 
orgânicos nos concretos estudados. 

Palavras-chave: Concreto. Dejetos suínos. Ácidos orgânicos. Pisos. 
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VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Viviane Dick Ossig 
Maria Luiza Milani768 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Considerando que a violência intrafamiliar perpetrada contra 
crianças e adolescentes se faz presente nas famílias brasileiras e afeta o 
desenvolvimento da população infanto-juvenil, é imperioso que esse assunto seja 
tratado com a devida seriedade que exige. Para tal, se fazem necessárias várias 
mudanças. Caso contrário, a reprodução ininterrupta desse reprovável padrão de 
comportamento nas futuras gerações irá persistir constantemente, ocasionando 
inúmeros problemas às famílias e à sociedade como um todo. OBJETIVOS: Avaliar 
a aplicação das políticas públicas de combate e enfrentamento a Violência 
Intrafamiliar de Crianças e Adolescentes, como também, a existência e eficácia de 
políticas públicas de atendimento ao agressor. MATERIAIS E MÉTODOS: Este 
trabalho é o fruto de estudos do desenvolvimento de um projeto de pesquisa na área 
da Violência Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes, como também, das 
revisões de literatura realizadas para a construção do projeto. A partir dos dados 
teóricos obtidos sobre a temática, os mesmos foram organizados e apresentados a 
seguir. RESULTADOS: Entende-se que quando os profissionais que apresentam 
competência para trabalharem com todos os envolvidos na violência intrafamiliar 
(psicólogos, juízes, promotores, advogados, assistentes sociais, pedagogos, 
professores, pediatras, psiquiatras) trabalham multiprofissional e 
interdisciplinarmente, e em redes, os diagnósticos dos casos de violência, que 
elaboram, possuem maior eficácia do que os pareceres elaborados somente por um 
profissional de uma única categoria. Acredita-se que cada categoria profissional 
apresenta condições de prestar, com qualidade, atendimento às vítimas de violência 
intrafamiliar no âmbito que for de sua competência. O trabalho interdisciplinar, com 
vários profissionais é relevante. Dessa forma, as crianças e os adolescentes, que 
sofreram violência, poderão se reabilitar, tanto fisicamente, como socialmente e 
psicologicamente, e o agressor poderá ser punido na forma da lei e receberá 
acompanhamento adequado, através de ações reflexivas, educativas e restaurativas. 
CONCLUSÕES: O enfrentamento à violência intrafamiliar contra crianças e 
adolescentes traz desafios às políticas públicas, principalmente o desafio de 
sensibilizar os profissionais quanto a sua responsabilidade, em garantir os direitos 
humanos de crianças e adolescentes. Como também, o desafio de romper com a 
herança histórica, que marcou o atendimento setorializado e fragmentada da 
população infanto-juvenil no Brasil. Percebe-se que as políticas públicas  
intersetoriais ainda estão em processo de construção e que as características destas 
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políticas dependerão do diálogo e da mobilização entre os diferentes setores da 
sociedade civil organizada com o Estado. Também da atuação compartilhada dos 
agentes públicos envolvidos com o enfrentamento à violência contra crianças e 
adolescentes. 

Palavras-chave: Violência Intrafamiliar. Crianças e Adolescentes. Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

437 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

A AUTOMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL. UMA ANÁLISE AO 

HISTÓRICO PROCEDIMENTAL E SUA INFORMATIZAÇÃO. 

 

Douglas Zanotto769 
 

RESUMO 

 

Este trabalho de monografia aborda a evolução do processo brasileiro com o 
apoio da tecnologia digital em meados do século XXI, relacionando o Poder 
Judiciário Brasileiro, em uma histórica abordagem do processo, esclarecendo 
sua construção vinda da forma física em papel até chegarmos à atual forma 
digital. Desta maneira, explicamos como ocorreu o impacto digital, e apontamos 
atual situação do processo, ou seja, como ele está funcionando sua nova 
estrutura informatizada diante de seus operadores, que agora acessão os 
processos diretos no computador utilizando a rede mundial de internet. Esta 
nova estrutura toda em formato digital, está presente em quase todo território 
brasileiro, e desta maneira extinguiu o uso do papel nos tribunais contribuindo 
com o meio ambiente, o que propiciou a redução do auto custo dos processos ao 
Estado e a seus operadores. A estrutura digital deu celeridade em protocolizar as 
peças e acessá-los nos fóruns, diante de estarem visíveis ao publico. Portanto, o 
objetivo geral do trabalho é apontar quais os riscos ao processo, diante da 
utilização de aplicativos informatizados no processo, e quais os riscos acerca da 
segurança jurídica com o aparecimento destes aplicativos inteligentes 
introduzidos neste procedimento. Encontramos atualmente em operação nos 
procedimentos dos processos, nos últimos anos uma série de aplicativos 
buscando dar celeridade aos processos nos tribunais, entretanto sabemos que o 
sistema virtual tem contribuído muito para criação e utilização de novos 
aplicativos de comunicação, quais agora estão sendo utilizados pelo próprio ente 
judiciário para diminuir a morosidade dos processos. Vale ressaltar que, todo 
este procedimento legal, é regulamentado por meio de lei específica. Lei 
n.11.419 de 2006, "a lei que regula o processo eletrônico (PJê)", entende-se que 
este foi o marco da informatização brasileira nos tribunais. Por fim, explicamos 
que, a informatização do Processo no Judiciário, fomentou a criação e inserção 
de outros aplicativos em software, como exemplo: O aplicativo advogado robô, 
tendo recentemente sua aparição aqui no Brasil com resultados avassaladores. 
Embora seja uma máquina digital inteligente sabemos que é indispensável à 
presença de um homem para operá-la. A partir destes mecanismos acreditamos 
na possibilidade de aparecer no judiciário um software, que possa vir a substituir 
a figura do juiz. Ao observarmos o destaque deste aplicativo advogado robô, 
com resultados positivos em todo Brasil. Finalizamos o trabalho a partir desta 
pesquisa de campo, qual concluímos que a aparição de um juiz robô está 
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próximo, e poderá comprometer a segurança jurídica das pessoas diante de suas 
decisões programadas. 

Palavras-chave: Processo judicial eletrônico. Meios eletrônicos. Informatização. 
Lei 11.419/06. 
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A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS NA FORMAÇÃO DA 

PERSONALIDADE E NA CONSTRUÇÃO DE RELACIONAMENTOS 

INTERPESSOAIS 

 

Felipe Marcel Maahs770 
Fernanda Cristina Neidert Batista771 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A expansão das redes sociais digitais tem ocorrido de forma 
progressiva e tem influenciado cada vez mais a vida de pessoas que utilizam este 
tipo de plataforma. Ao mesmo tempo em que elas facilitam a comunicação entre 
indivíduos distantes geograficamente, é notável que o seu uso em excesso tem 
desencadeado um fenômeno de inibição da comunicação entre aqueles que estão 
próximos na realidade e que isto pode difundir até mesmo uma preferência nas 
pessoas em se relacionar através das redes sociais digitais do que na realidade 
propriamente dita. Existe no mundo 3,1 bilhões de pessoas inscritas nas redes 
sociais digitais, o equivalente à 42% da população mundial. O tempo médio que o 
Brasileiro, usuário de Internet, gasta conectado à estas redes é de 3 horas e 39 
minutos por dia. Uma pesquisa realizada com 1.772 Brasileiros, mostra que entre os 
entrevistados, 65% acreditam ser a mesma pessoa na Internet e na vida real, 26% 
admitem que são um pouco diferentes e 10% afirmam que sua imagem na Internet é 
muito diferente da vida real. Outro estudo feito com 164 pessoas na Austrália, 
garantiu que há uma manifestação maior de estresse entre aqueles que não são 
autênticos nas redes sociais digitais em comparação com aqueles que são íntegros 
e verdadeiros em suas publicações. OBJETIVOS: Compreender de forma breve 
como as redes sociais digitais tem influenciado na formação da personalidade das 
pessoas, enfatizando a diferenciação entre suas formas de expressão na Internet e 
fora dela. Investigar como o uso destas redes tem afetado a qualidade dos 
relacionamentos interpessoais na realidade, considerando fatores importantes tais 
como a escuta e atenção. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de caráter 
exploratório e de levantamento bibliográfico, realizada através de busca on-line em 
artigos científicos e trabalhos acadêmicos em relação ao tema abordado. 
RESULTADOS: Dentre os materiais analisados pode-se perceber que há uma 
manifestação prejudicial à saúde, tal como stress, para os indivíduos que não 
manifestam-se autenticamente nas redes sociais digitais e que o uso destas redes 
em simultaneidade com a realização de uma outra atividade na vida real pode 
causar lapsos de memória e dificultar a absorção e o processamento de 
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informações. Além disto foi possível identificar que a tentativa de reter muitas 
informações ao mesmo tempo, tal como acontece durante o uso das redes sociais 
digitais, prejudica a capacidade de fixação mnemônica dessas informações e por 
consequência a consolidação do aprendizado. CONCLUSÕES: Conclui-se que a 
maneira tal como o usuário se manifesta nas redes sociais digitais pode interferir na 
saúde do mesmo na vida real, que a utilização destas redes pode prejudicar 
conexões neurais a maneira em que se utiliza ao mesmo tempo da realização de 
uma outra tarefa na vida real, que o uso das redes sociais digitais pode causar 
ansiedade nos usuários, devido ao excesso de informações e que a utilização das 
redes sociais tem modificado a dinâmica dos relacionamentos interpessoais. 

Palavras-chave: Redes. Internet. Social. Personalidade. Relacionamento. Digital. 
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A INFLUÊNCIA DE ATIVIDADES RECREATIVAS EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS 

 

Aline Quadros Basílio772 
Ana Carolina Barbosa773 

Jennifer Monique Grohs774 
Tatiane Fogaça Hidelbrando775 

Vanessa da Silva776 
Vanessa Delinski Schadeck777 

Ághatta Nikolajof Ribeiro da Silva 778 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento é um processo natural e irreversível. 
É difícil determinar o início da velhice, o que tem grande influência é o estilo de vida 
do indivíduo ao longo dos anos. Em um Lar de Idosos, cada idoso possui uma 
patologia individual. Destaca-se a importância da Fisioterapia dentro dessas 
instituições, pois realizar atividades integrativas e recreativas. OBJETIVO: As 
atividades realizadas durante os estágios tiveram por objetivo prevenir a evolução de 
doenças crônicas, desordens musculoesqueléticas e incapacidades funcionais, 
assim como, melhorar a independências dos idosos, em suas atividades de vida 
diária, e principalmente, melhorar a integração entre eles e proporcionar momentos 
de descontração, através das atividades e exercícios realizados. METODOLOGIA: A 
população do estudo, foi constituída por idosos de uma instituição do Planalto Norte 
de SC. Como método de seleção para o estudo, escolheu-se duas atividades  das  
diversas  aplicadas,  com visível destaque de resultados, sendo elas referente a 
coordenação motora fina, e músicas para intervenção fisioterapêutica de forma 
criativa para melhora de amplitude de movimento, força muscular, e memória. No 
total, 16 idosos participaram das intervenções, porém foram selecionados apenas 
cinco idosos, pois fizeram-se presentes desde o começo em todas as atividades 
escolhidas para o estudo, possibilitando uma melhor visibilidade dos resultados. 
Como critérios de exclusão, idosos que não estavam dispostos no momento da 
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atividade e/ou estavam com os sinais vitais alterados, e idosos que não participaram 
dos exercícios em todos os dias aplicados, não participarão do estudo, pois não há 
como haver comparações de resultados positivos depois das intervenções. Para a 
realização das atividades utilizou-se a área recreativa do lar, e a área externa, 
associado com materiais de própria confecção das estagiárias. RESULTADOS: Com 
relação ao grupo de idosos estudados, ao total obtivemos uma média de 43,47% de 
pacientes atendidos, onde 34,78% participaram das intervenções fisioterapêuticas, e 
apenas 10,86% da amostra participou de todas as intervenções desde o início, sem 
faltarem à nenhuma delas, incluindo as escolhidas para a descrição do presente 
estudo. Os resultados obtidos através das intervenções, mostram que a amostra 
estudada de idosos, obtiveram uma melhoria na qualidade de vida dentro da 
Associação, pois ocorreram momentos de descontração, onde saíram da rotina para 
a realização de uma atividade diferente das que estão acostumados, visando as 
diminuições das morbidades, a qual há uma melhoria nas atividades de vida diária 
dos pacientes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebe-se que as atividades 
recreativas ofertadas aos idosos proporcionou benefícios para a qualidade de vida. 
Foi possível observar que a utilização de música nas intervenções, bem como as 
atividades que trabalham a coordenação motora, proporcionam benefícios tanto 
cognitivo, como psicossocial e motor. Através das atividades foi possível realizar a 
integração entre todos e também proporcionar momentos de descontração, isso 
acarretou em um ambiente agradável para todos. Espera-se que essa intervenção 
possa estimular tanto as instituições de longa permanência quanto a sociedade para 
realizar mais ações que trabalhem com atividades recreativas, pois são práticas de 
lazer em prol da saúde do idoso.  

Palavras-chave: Fisioterapia. Idosos. Coordenação. Musicoterapia. Qualidade de 
vida. 
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A PSICOLOGIA SOCIAL E SUA INTERFACE COM OS DIREITOS HUMANOS 

 

Fernando Pilz779 
Fernanda Cristina Neidert Batista780 

Santa Cecília Marques Herzog781 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A evolução do ser humano em comparação as demais espécies, nos 
possibilitou a nossa diferenciação, e com essa evolução, historicamente construímos 
não só diferenças entre espécies, mas também entre nós mesmos. Cada ser humano 
é único, possuindo sua forma de ser e agir no mundo. No século XIX eclodiu a 
psicologia, ciência responsável por estudar os processos mentais e comportamentais 
do homem, surgindo ainda uma ramificação dela, a Psicologia Social. Analisar a 
temática da Psicologia Social com os direitos humanos torna-se de grande relevância 
para “atuar junto às populações que se encontram em situação de risco e 
vulnerabilidade social, valendo-se, para tanto, dos recursos potenciais advindos dos 
vínculos familiares e comunitários” (BUTTURE, 2016, p. 33). Mas o que leva um ser 
humano ter ódio de outro ser humano ao ponto de ser necessária a instituição de 
normas para conceder diretos iguais a todos? Um dos motivos para isto é o 
preconceito, constituindo-se por uma série de fatores, influenciadas principalmente 
pelo contexto social e cultural, que historicamente são passadas inconscientemente 
(ou não) por geração a geração, perpetuando a ideia de superioridade de alguns 
seres. De acordo com a ONU, os diretos humanos visam equilibrar estas 
desigualdades, oportunizando direitos iguais a todos, sem discriminação, 
estabelecendo normas que tendem privilegiar aqueles que estão mais perceptíveis à 
defasagem individual. A Psicologia, tendo como principal objetivo o bem-estar do ser 
humano analisa e auxilia para que estes diretos sejam alcançados. OBJETIVOS: 
Diante da importância dos direitos humanos e também da psicologia, este trabalho 
tem por objetivo compreender como a psicologia social atua de forma a garantir que 
os direitos humanos sejam respeitados. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de caráter 
exploratório e levantamento bibliográfico que busca analisar os principais pontos 
convergentes e divergentes que diz respeito à psicologia social e sua interface com 
os direitos humanos. RESULTADOS: Temos que no ano de 2003, o Conselho Federal 
de Psicologia através da Resolução nº 005/2003, reconheceu a Psicologia Social 
como um título de especialidade, citando as diversas opções de atuações da 
psicologia no âmbito social, incluindo a problematização sobre os direitos humanos. 
Os estudos analisados, pelos autores da área, convergem quanto ao ponto que une a 
psicologia com os diretos humanos, trazendo a Assistência Social como o principal 
campo de atuação da psicologia social, onde trabalham a equipe do Sistema Único 
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de Assistência Social (SUAS). Neste sistema, o psicólogo atuará nos Centros de 
Referências e Centros de Referências Especializados de Assistência Social, com a 
prevenção das violações. Os métodos utilizados são grupos de estudos, 
conscientizações, oficinas de fortalecimentos de vínculos e práticas envolvendo os 
direitos humanos, violência doméstica, drogadição, separação familiar e outros. 
CONCLUSÕES: Conclui-se que o trabalho do psicólogo pode ser muito amplo dentro 
das políticas públicas, pois além de ser uma vasta área que está em contínuo 
crescimento, é de suma importância para auxiliar o cidadão a alcançar os seus direitos 
humanos. Esta área ainda deve ser muito explorada, visto que há poucos trabalhos 
que auxiliam para o desenvolvimento da psicologia na Assistência Social. 

Palavras-chave: Diretos Humanos. Psicologia. Políticas Públicas. 
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ANALISE DO CRESCIMENTO URBANO DE ABU DHABI, A CAPITAL DOS 

EMIRADOS ARABES UNIDOS, ATRAVES DE IMAGEM DE SATÉLITE. 

 

Andre Luis Tombini782 
Cristiano André da Silva783 
Evandro Mocelin Junior784 

Luciane Cristina Lazzarin785 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes Unidos, localizada na 
parte nordeste do Golfo Pérsico na Península Arábica, considerada um dos ápices da 
urbanização, seu rápido desenvolvimento, juntamente com a relativamente alta renda 
média de sua população, tem impulsionado a sua transformação, aumentando seu 
tamanho de forma ascendente. Através de softwares de sensoriamento remoto é 
possível analisar esse crescimento, e as alterações causadas por tal transformação. 
OBJETIVOS: Este trabalho tem por objetivo, analisar o crescimento de Abu Dhabi, e 
verificar as transformações ocorridas no local nos últimos anos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: As imagens foram obtidas através do site da NASA, do ano de 2000 e 
2018, a fim de demonstrar todas as modificações ocorridas na região. Utilizou-se o 
software Envi para classificação das imagens, e separação das classes de uso do 
solo. Através dos vetores foi possível realizar o cálculo de áreas no ArcGis, permitindo 
a comparação das imagens nos diferentes períodos do estudo. RESULTADOS: 
Através dos resultados obtidos com o auxílio destes softwares, observa-se um 
aumento significativo da área urbana, e redução da área desertificada. Este fato deve- 
se ao rápido crescimento nos últimos anos devido a economia petrolífera da região. 
CONCLUSÕES: Com os dados obtidos na pesquisa, foi possível concluir e observar 
o crescimento urbano e de áreas construídas pelo qual a cidade de Abu Dhabi vem 
passando nas últimas décadas. Com o uso dos Softwares Envi e ArqGis, foi possível 
fazer uma análise desse desenvolvimento. A metodologia utilizada permitiu classificar 
as áreas e quantifica-las, comparando a região em períodos de tempo diferentes. 

Palavras-chave: Urbanização. Imagens de satélite. Software. 
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CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA 2018-2 MESA REDONDA: MELHORES 

PRÁTICAS DOCENTES 

 

Ana Paula Della Giustina786 
Débora Aparecida Almeida787 

Simone Rocha788 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No período de 25 a 27 de julho de 2018, durante a semana de 
formação docente, foram discutidos temas concernentes às melhores práticas 
docentes. A intenção foi que a socialização permitisse, além da troca, um 
aprendizado de práticas, vivências e saberes que só foram possíveis com a troca de 
experiências entre as diferentes formas de aprender e ensinar. Por isso, reflete-se a 
tamanha importância deste momento para todo quadro docente da instituição, 
momento no qual se enaltece o sentido universal de uma instituição superior: o 
sentido da igualdade, da troca e da partilha. OBJETIVOS: Valorizar as práticas 
pedagógicas que estão sendo implementadas nos cursos vinculados ao Campus 
Curitibanos/SC, promover a troca de informações e a possibilidade de aquisição de 
novos conhecimentos; fortalecer o sentido de compromisso entre coordenadores e 
docentes dos mais diversos cursos; dar condições para que os docentes conheçam 
novas metodologias e possibilidades pedagógicas. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi 
realizado uma mesa redonda com as melhores práticas de cada curso, onde foram 
apresentados os melhores cases institucionais, cada relato de experiência teve a 
duração de 15 minutos e na sequência, reuniu-se os colegiados e Núcleos Docentes 
Estruturante para colocar em prática o que foi socializado, bem como,  para discutir 
e organizar o planejamento integrado do semestre letivo. RESULTADOS: As 
transformações da educação neste século impulsionam os docentes, para 
mudanças e tomada de posição com respeito às suas concepções profissionais e 
aquelas relacionadas à sua prática docente. Os processos de avaliação institucional 
são importantes instrumentos indicando que a atual postura diante do ensino 
encontra- se inadequada e requer urgentemente a busca de novas alternativas. 
Assim como uma das vias para se promover novas posturas de ordem conceitual e 
prática, traduzidas em capacitação pedagógica pode-se lançar mão de um trabalho 
interativo, que conduza a mudanças conscientes de ordem interna e externa. Uma 
capacitação pedagógica que resulte no aperfeiçoamento dos modos de atuação do 
docente, conduzindo como conseqüência ao aperfeiçoamento do processo ensino- 
aprendizagem, tornando-o mais consciente, efetivo e motivante. Promovendo estas 
mudanças criamos condições mais favoráveis para que os futuros engenheiros 
tenham melhor formação e se tornem mais capacitados para atuar na sociedade 
atual. CONCLUSÕES: Muito se tem escrito, falado e discutido sobre as mudanças 
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ocorridas nas últimas décadas. O ser humano jamais havia vivenciado tantas 
transformações em tão pouco tempo. Sua história de séculos parece agora estar 
sendo contada em minutos, tamanho o desenvolvimento tecnológico e científico que 
se processa. O mundo encontra-se interligado por bits de informação, e da 
globalização que, se por um lado proporcionou um grande avanço da sociedade, por 
outro tornou-a altamente competitiva, gerou grandes diferenças sociais, criou 
problemas ambientais, modificou importantes valores. Neste cenário de mudanças, 
também desordenam-se os contornos clássicos dos campos científicos. Nesse 
sentido, acreditamos que a qualidade do pessoal deve passar primeiramente pela 
formação pedagógica dos docentes, pois é através dos mesmos que se 
materializam as propostas curriculares, que não devem se pautar somente pela 
transmissão de conhecimentos em grande quantidade, mas pela criação de  
conhecimento, aquisição de habilidades e valores de qualidade para o homem que 
deseja formar. Os docentes devem, portanto adotar concepções e métodos 
pedagógicos cada vez mais inovadores e interativos, buscando incentivos e 
estruturas que os levem a trabalhar em equipes pluridisciplinares em torno de 
projetos temáticos. Como peças chave de qualquer proposta curricular, necessitam 
promover o processo ensino-aprendizagem de modo a colocar o aluno em 
condições de construir sua própria aprendizagem, agora não mais restrita aos 
conhecimentos, mas ampliada através de suas habilidades, hábitos e valores 
necessários para sua vida em sociedade. 

Palavras-chave: Formação Docente. Melhores Práticas. Ensino Superior. 
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COBERTURA VERDE – TÉCNICAS E APLICAÇÕES DA CULTIVAÇÃO DAS 

CAMADAS VEGETAIS 

 

Susane Deparis789 
Jessica Lassen790 

Christian A. dos Santos791 
Ana Paula Gasperin792 
Aline Schuck Rech793 

Julio Cesar Rech794 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As estruturas com cobertura vegetal são aplicadas por diferentes 
culturas e em diversas edificações. A técnica busca o aumento de área verde em 
áreas cercadas pela intensa urbanização. Em termos estéticos, as coberturas verdes 
possibilitam o cultivo de diversas plantas, conforto térmico, e embelezamento do 
empreendimento. Amplamente conhecida, as coberturas verdes necessitam de 
cuidados especiais, envolvendo métodos/técnicas de aplicação e manejo. Neste 
contexto, este artigo buscará através de uma revisão bibliográfica, apresentar 
informações pertinentes sobre os sistemas integrantes a cobertura vegetal. Serão 
descritas informações sobre as camadas vegetais, cuidados especiais com cada 
camada, impermeabilização, drenagem, definição na escolha das plantas e o destino 
que terá na cobertura (1 e 2). OBJETIVOS: Apresentar os principais sistemas de 
cultivos de plantas para a cobertura vegetal; montagem da estrutura de suporte e seus 
substratos; destacar os cuidados necessários para o funcionamento da estrutura. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Através da revisão bibliográfica, essa pesquisa buscou 
expor quais são os principais sistemas de cultivos de plantas para a cobertura vegetal 
em residências e demais instalações urbanas. Após a abordagem do procedimento 
de construção, envolvendo cada camada de um sistema completo de cobertura verde, 
serão apresentadas informações sobre a estrutura do suporte, impermeabilização, 
drenagem, substrato e camada vegetal. RESULTADOS: Para a execução de uma 
cobertura verde é necessário um sistema de naturação estruturado. Atualmente 
existem três modelos de coberturas verdes amplamente usados, além dos sistemas 
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patenteados. Os sistemas convencionais são: o completo, o modular e o de manta 
vegetativa pré-cultivada (1 e 2). - Sistema de naturação por módulos completos: o 
sistema completo é o mais difundido, sendo estruturado por sistema de drenagem, 
substrato e comada vegetal. A estrutura de suporte receberá toda a carga advinda do 
peso das demais camadas incluindo toda a água. A camada de impermeabilização 
deve proteger a camada de suporte contra toda e qualquer umidade proveniente do 
meio externo, passando pelo sistema e assegurando a estanqueidade do mesmo. A 
camada de drenagem tem por função recolher as precipitações e excedentes a regra 
em toda a superfície, conduzindo-as aos deságues. Nesta etapa o material a ser 
usado deve ser de origem mineral e leve, se preferência arredondada (não menores 
de diâmetro de 10mm), por exemplo a argila expandida. A camada separadora filtrante 
de proteção servirá para reter e evitar que partículas finas da camada de substrato 
sejam carreadas para a camada de drenagem. O material mais utilizado é a manta 
geotêxtil. O substrato de suporte de vida vegetal é a mistura de elementos orgânicos 
e inorgânicos capazes de manter o nível de nutrientes, umidade e oxigenação durante 
um período de tempo economicamente viável. A espessura adequada do substrato 
deve ser determinada de acordo com o tipo de cobertura e espécie vegetal adotada, 
observando a necessidade de nutrientes e aeração. A vegetação adequada a ser 
escolhida dependerá do microclima e do regime de precipitação local. - Sistema de 
naturação por sistema modular: é desenvolvido em pequenos módulos (caixas) em 
que todas as camadas do sistema estão montadas, com a exceção da 
impermeabilização. Esses módulos serão encaixados na superfície após a inserção 
da vegetação escolhida. O sistema apresenta espessuras de 7,5 a 30 cm. Em casos 
específicos, em que os módulos não conseguem preencher todos os espaços do 
telhado, sugere-se o preenchimento com argila expandida e britas. - Sistema de 
naturação por sistema de manta vegetativa pré-cultivada: possui menor 
espessura e é cultivada fora da área onde será implantado, o que possibilita a sua 
produção em larga escala (menor acúmulo de água). Os telhados vegetais utilizam- 
se de fatores específicos para classificar o tipo de cobertura utilizada na edificação, 
como: tamanho, declividade, acessibilidade, e/ou tipo de material de sustentação do 
sistema. O tamanho esta relacionado a espessura das camadas, a necessidade de 
manutenção e o custo de implantação. São divididos em intensivos (grande porte), 
extensivos (menor porte) e semi-intensivos (intermediários). A utilização de 
coberturas verdes apresenta diversas vantagens entre elas destacamos: a economia 
energética, devido o resfriamento do ambiente interno e assim dispensando o uso de 
climatizadores; proporciona a inserção do paisagismo, harmonização em um meio 
intensamente urbanizado; reduz a intensidade dos ruídos e ainda permite a retenção 
das águas pluviais. A água que coletada é recomendada apenas para rega de 
plantas. CONCLUSÕES: A revisão sobre as coberturas verdes apresentou os 
excelentes resultados da sua aplicação. No entanto, o projetista deverá se ater a 
critérios rigorosos na escolha do material em função da superfície de aplicação. As 
medidas preventivas adotadas evitarão problemas infraestruturais, devido a falhas da 
impermeabilização e também, erros de cálculos em função de sobre peso. A técnica 
minimiza os intensos efeitos causados pela urbanização e busca a inserção de 
áreas verdes em ambientes considerados exclusivamente “cinzas”. 

Palavras-chave: Cobertura verde. Sistemas de maturação. Urbanização. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE PENEIRA AUTONIVELANTE PARA 

COLHEITADEIRAS795 

 

Herculano de Biasi796 
Sálvito Rocha Medeiros797 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Conab (Companhia Nacional Abastecimento) estima a produção 
de soja de 2015/2016 em 3.011 kg/ha1. A EMBRAPA apontou desperdício na 
colheita mecanizada de 4,2% da soja (média de 120 kg/ha2). Isso motivou o 
desenvolvimento de um sistema automatizado para reduzir essas perdas. Em Santa 
Catarina a maioria das propriedades rurais são pequenas, contando com 
colheitadeiras de pequeno e médio porte. Elas oferecem boa capacidade de 
colheita, mas em terrenos inclinados a qualidade fica comprometida em virtude de 
seu sistema de construção. Em uma colheitadeira convencional, a peneira se 
mantém fixa dentro dela e, ao entrar em terrenos inclinados, a peneira também se 
inclina e os grãos se acumulam nas laterais, causando perdas. Com o sistema 
autonivelante, a colheitadeira ajusta automaticamente o nível das peneiras, evitando 
o acúmulo de grãos nas laterais e reduzindo as perdas na colheita, trazendo ao 
agricultor maior produção e renda. OBJETIVOS: Desenvolver um sistema totalmente 
automatizado de peneira autonivelante com bandejão direcionável com interface 
para o operador. Objetivos específicos: Desenvolver um sistema baseado em uma 
Unidade de Medição Inercial (IMU), que calcule o ângulo de inclinação da 
colheitadeira em relação ao terreno; Implementar o mecanismo de acionamento do 
atuador linear (pistão) que nivele a peneira; Programar uma IHM (Interface Homem- 
Máquina) para calibrar o sistema e que mostre várias informações sobre seu 
funcionamento. MATERIAIS E MÉTODOS: O sistema automatizado de controle de 
malha fechada desenvolvido é composto pelos seguintes subsistemas: 
sensoriamento; controle e acionamento dos atuadores; segurança; interface com o 
usuário. O sistema de segurança possui chaves fim-de-curso e relés que param o 
pistão caso sua haste exceda limites pré-definidos, evitando que problemas no 
microcontrolador (AVR ATmega 328) danifiquem a colheitadeira. O subsistema de 
sensoriamento é uma Unidade de Medição Inercial que informa o ângulo de 
inclinação do terreno onde está a colheitadeira. O subsistema de acionamento 
(ponte-H) foi construído com transistores de potência para controlar um atuador 
(pistão elétrico) que movimenta a peneira, deixando-a sempre nivelada. Um 
algoritmo controla a haste do pistão com base no feedback de sua posição e nos 
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dados da IMU. A IHM utiliza um display LCD e um joystick para controlar 
manualmente a peneira e sua calibração inicial. A integração do equipamento na 
colheitadeira foi feita através de adaptações mecânicas e elétricas em seu interior. 
RESULTADOS: O sistema embarcado e peneira autonivelante foram implantados 
com sucesso em 5 colheitadeiras suportando um regime de trabalho contínuo em 
ambiente ‘agressivo’. Análises realizadas em 4 coletas, com ângulos de inclinação 
entre 5º e 17º mostraram uma redução das perdas entre 70% e 80%. Problemas de 
indução eletromagnética foram identificados e solucionados. CONCLUSÕES: O 
sistema deu origem a uma empresa startup, a um produto industrializado e a um 
pedido de patente. Melhorias na IHM estão sendo realizadas, como a mudança para 
um display gráfico touchscreen. Este projeto foi submetido à Operação-SC-V do 
Sinapse da Inovação, que é um programa de subvenção econômica visando 
fomentar o empreendedorismo e desenvolvimento de ideias inovadoras, sendo um 
dos 100 contemplados, dentre as mais de 1700 ideias originalmente inscritas. 

Palavras-chave: Sistemas Embarcados. Peneira Autonivelante. Colheitadeiras. 
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ESCOLA E TRABALHO SOB UMA PERSPECTIVA SOCIAL E A INFLUÊNCIA 

TECNOLÓGICA 

 

Edilaine Aparecida Vieira798 
Kelli Regina Gonsalves dos Santos Assunção799 

 

RESUMO 

 

A divisão técnica do trabalho, exigiu um necessário e especifico conhecimento do 
sujeito que executavam determinadas tarefas, este conhecimento viria a contribuir 
no processo de exploração do próprio trabalhador. Operou-se, assim, uma divisão 
entre trabalho intelectual e trabalho manual, ou seja, passaram a existir pessoas 
especialistas em planejar e pessoas destacadas a fazer. Assim, a divisão dos 
homens em classes, provocou também divisão nos processos na educação, separou 
o trabalho intelectual do trabalho manual, gerando uma cisão na educação enquanto 
unidade, “antes identificada como o próprio processo de trabalho” (SAVIANI, 2006, 
p.155). As transformações que ocorrem, se apresentam como forte estrutura de 
legitimação e de reprodução da mudança de modelo de produção e meios 
produtivos. Esta pesquisa visa ressaltar essa dissociação entre trabalho, sociedade 
e tecnologia, uma vez que ao mesmo temo interligadas favorece a discrepância 
entre modelos de padrões sócio educacionais relacionadas ao mundo do trabalho. 
INTRODUÇÃO: Este trabalho tem como objetivo discutir as relações entre 
educação, sociedade e tecnologia, problematizando sua interferência na escola 
atual. Seu ponto inicial é o debate sobre as transformações da sociedade e modos 
de produção, principalmente do ponto de vista da divisão técnica do trabalho, 
provocada pelo capitalismo, operando uma divisão entre trabalho intelectual e 
trabalho manual, esta cisão deixa suas marcas nos processos e educação. 
.MATERIAIS E MÉTODOS: Visto a importância da vigilância epistemológica, que 
garante o movimento dialético dos fatos, o que é proporcionado no materialismo 
dialético, embasamento este utilizado para esta pesquisa. Possibilita compreender 
que na construção social da história possibilita compreender a contradição existente 
na sociedade, permeada por relações sociais dinâmicas, que se contestam, pela 
negação ou o não acesso, aos direitos básicos fundamentais. RESULTADOS: A 
pesquisa abordou as relações entre o modelo de sociedade e os processos de 
educação. Evidenciando o modelo capitalista atual e sua contribuição sobre a 
construção da escola tradicional hegemônica, que tem entre suas principais 
características, descolar a escola da vida, de forma unilateral, operar a divisão entre 
o trabalho manual e intelectual. O debate sobre educação e tecnologia é 
apresentado como um esforço em a partir de um referencial teórico, reestabelecer 
esta constante cisão oferecida por esse sistema, que molda o modelo educacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: As dificuldades em construção de uma nova unidade 
enquanto projeto de educação, se mostra como um desafio, que precisa ser visto em 
um contexto capitalista, que possui um modelo escolar definido e fortalecido de 
forma hegemônica. Superar tal modelo só pode ser realizado em sua totalidade com 
a mudança do sistema vigente, mas enquanto não é possível, faz-se importante 
questionar, experimentar, acumular elementos para construir uma nova escola. 

Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Sociedade 
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ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM 

UM PROJETO DE GERONTOLOGIA: NOVA ALA HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO 

 

Fernando Beneton Thiele800 
Diego dos Santos de Oliveira801 

 

RESUMO 

 

Este estudo avaliou a implantação de medidas de eficiência energética em um 
projeto de gerontologia, propondo analizar a envoltória da edificação e seu impacto 
na eficiência enegética, sistemas de iluminação bem como sua automação e novas 
tecnologias, sistemas de aquecimento de água utilizando-se da energia solar 
integrada com uma fonte secundária de apoio e sistemas de condicionamento de ar 
com o objetivo de apontar os que apresentam melhor desempenho energético. 
Trata-se da elaboração de um projeto de gerontologia com perspectiva de 
implantação em 2019. Como os projetos ainda não possuem detalhamentos 
técnicos, descrição dos materiais construtivos a serem utilizados, tipos de aberturas 
e vidros, sistema de iluminação, necessidade de condicionamento de ar e sistema 
de aquecimento de água, este estudo visa descrevê-los e recomendá-los, tendo em 
vista a sua eficiência energética. A envoltória corresponde a “pele” da edificação, 
sendo ela que separa o ambiente interno da edificação com o ambiente externo. Sua 
eficiência está diretamente ligada com a necessidade de condicionamento de ar 
artificial nos ambientes, por isso, os materiais empregados nas alvenarias de 
fachada, piso, cobertura, esquadrias e vidros devem atender os limites de 
transmitância térmica dispostos no RTQ. No Brasil, encontra-se um sistema de 
iluminação ineficiente, por isso, faz-se necessário investir na utilização de lâmpadas 
de LED, substituindo o uso de outras lâmpadas, no intuito de otimizar o uso da 
energia. Dada a importância da luz no desenvolvimento do ser humano, há uma 
grande necessidade de se desenvolver mecanismos que busquem a minimização de 
perdas de energia, investindo na automatização da iluminação, incluindo 
equipamentos que proporcionem tal efeito. O aquecimento solar é o sistema de 
aquecimento de água que apresenta melhor eficiência energética. Nesse estudo, foi 
avaliado um projeto que será implantado em uma região de inverno rigoroso, 
fazendo com que o sistema de aquecimento solar não se mostre eficiente em alguns 
períodos do ano, sugerindo uma fonte secundária para ser usada como sistema de 
apoio, o mais utilizado e que se mostra mais eficaz é o auxílio elétrico em 
reservatórios de acumulação. Os resultados obtidos demonstram que priorizar e 
implantar essas medidas na fase de projeto, proporciona que o mesmo seja 
concebido de forma eficiente, diminuindo os custos e obtendo melhores resultados. 
Além de ser ambientalmente correto, é muito vantajoso que uma obra disponha de 
sistemas eficientes e com bom desempenho. Diante disso, pode-se verificar que a 
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tendência é que tenhamos um mercado imobiliário mais atento às etiquetações de 
edificações, proporcionando que obras eficientes se tornem cada vez mais 
acessíveis aos consumidores de modo geral. 

Palavras-chave: Eficiência Energética. Energia Solar. Tecnologias. Desempenho. 
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ÉTICA E DIREITO: REFLEXÔES! 

 

João Paulo Dalpiva802 
Arlindo Alberton803 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A ética é base linear para qualquer profissão e no Direito não é 
diferente. Ser ético é imprescindível, desde o comportamento pessoal em sociedade, 
assim como na carreira jurídica. A importância do tema é notória, haja vista a 
necessidade de falar sobre, além do mais, partindo do princípio que os profissionais 
deem o exemplo. A problemática que esteia o presente trabalho quer responder a 
seguinte questão: a ética impacta na vida pessoal e profissional do operador do 
direito? Dessarte, o profissional deve estar comprometido com as suas concepções, 
ter conquistas, mas por mérito, honrando a profissão, sem utilizar-se de 
estratagemas e atitudes antiéticas, prevalecendo o caráter, o respeito e a almejada 
justiça. OBJETIVOS: Para esboçar, tem-se como objetivo geral discutir as 
perspectivas e atitudes éticas dos profissionais do direito. Por sua vez, elencamos 
para um estudo aprofundado, os objetivos específicos seguintes: conceituar ética  
por meio da literatura clássica; compreender a ética e a sua consequente 
importância na interação das relações profissionais (escopo do trabalho); e analisar 
o código de ética profissional e sua aplicabilidade na prática do operador do direito. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia aplicada foi bibliográfica e documental, 
utilizando-se do método dedutivo. A pesquisa desenvolveu-se por meio de leituras 
de livros do acervo físico da biblioteca, bem como da digital e demais livros pessoais 
e de professores do curso. Permite a compreensão da ética e do direito, com o 
intuito de abarcar sucintamente sobre o Estado até a liberdade, com a contribuição 
dos autores para discorrer sobre o tema. RESULTADOS: O Direito sobrevém na 
relação como um dever legal e por sua vez, a ética, constatando que o Estado tem 
papel fundamental de propiciar aos cidadãos, o bem estar social, culminando com 
políticas públicas e princípios norteadores do Direito, à observância da Lei, em prol 
do bem comum em sociedade. Esta ligação de Estado e sociedade ocorre o 
nascimento dos direitos naturais, quais sejam o direito à vida, à liberdade, à 
propriedade, de ir e vir. Explora-se a liberdade, a qual “o homem é livre para decidir 
e agir, sem que a sua decisão e a sua ação deixem de ser causadas. Mas o grau de 
liberdade está, por sua vez, determinado histórica e socialmente, pois se decide e se 
age numa determinada sociedade, que oferece aos indivíduos determinadas pautas 
de comportamento e de possibilidades de ação” (VÁZQUEZ, 2011, p. 131-132). 
CONCLUSÕES: A ética impacta na vida profissional no sentido que todo profissional 
tem a missão de cumprir a lei e efetivamente amparar e defender àqueles que mais 
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necessitam e desconhecem, com responsabilidade e preparação para desempenhar 
seu trabalho com competência e zelo, elevando a profissão e sendo prestigiado 
pelos demais, como um cidadão livre e do bem. 

Palavras-chave: Ética. Direito. Sociedade. Profissional. Estado. Liberdade. 
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FATORES QUE PROMOVEM O AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

 

Brenda Gabriele Corrêa804 
Gabriel Felipe do Nascimento805 

Lucas Nathan de Oliveira806 
Sibely Schafaschek807 

Siomara Soares dos Santos808 
Pollyana W. da M. Pawlowytsch809 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente nas gestões das empresas nota-se estudos constantes 
sobre a relação colaborador e organização e isto gera ações e programas que 
privilegiam a saúde e o bem estar do trabalhador. Desta forma, a qualidade de vida 
no trabalho (QVT) e a confiança do trabalhador nas organizações podem 
proporcionar uma melhor produtividade e aumento da competitividade no mercado 
(RUEDA; SERENINI; MEIRELES, 2013) Na área da saúde a preocupação com a 
qualidade de vida do profissional cuidador é ainda maior, pois este deve estar bem 
para que possa cuidar do outro. Os profissionais da saúde realizam diversas 
atividades que possuem grande relevância social, atuando na promoção, prevenção 
e reabilitação da saúde (nas situações de doença instalada), seja no atendimento 
individual ou coletivo, agindo de acordo com a necessidade atual, com 
comprometimento e respeitando seu código de ética (PERES; CIAMPONE, 2006). 
OBJETIVOS: Verificar através de uma revisão de literatura a produção cientifica e 
seus achados sobre a QV de trabalhadores de enfermagem. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Este estudo trata- se de uma revisão de literatura e passou por oito 
fases, a definição do tema, definição de base de dados, definição de descritores, 
busca individual de descritores, busca cruzada de descritores, definição dos critérios 
de inclusão, seleção dos artigos através de leitura e elaboração da revisão com 16 
artigos selecionados. RESULTADOS: Através da metodologia utilizada percebeu-se 
que com relação a atividades que auxiliam em uma maior qualidade de vida, Freire 
et al. (2014), demonstraram que dos profissionais que trabalham em UTIS, aqueles 
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que praticavam atividades físicas possuíam maior qualidade de vida, porém menor 
carga horária, sendo os técnicos de enfermagem os mais ativos. Observa-se que a 
quantidade de cargas horárias tem importante papel na qualidade de vida do 
profissional, pois além de manter o profissional mais tempo exposto aos fatores 
estressores, pode privar o indivíduo de buscar por estratégias de enfrentamento fora 
do ambiente de trabalho, o que demonstrou eficácia na manutenção da qualidade de 
vida dos trabalhadores de UTIs. CONCLUSÕES: Através das pesquisas realizadas 
vemos que os fatores que melhoram a qualidade de vida no trabalho de profissionais 
de enfermagem são a carga de horas trabalhadas pequena, prática de atividades 
físicas, boa qualidade de sono e a satisfação no ambiente de trabalho. 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Enfermagem. Satisfação no trabalho. 
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IMPACTOS DO SANEAMENTO BÁSICO NAS ENTEROPARASITOESES NA 

INFÂNCIA 

 

Célya Regina Goebel810 
Amanda Barboza da Silveira811 

Gheniffer Fornari812 

Sônia Maria Hey813 
Argos Gumbowsky814 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A correlação entre o abastecimento de água potável e 
enteroparasitoses comuns em idade de desenvolvimento infantil, tem destaque em 
Queiroz – 1950, e ilustra a atual e pregressa situação brasileira: “Quando, em um 
simples número, nos dá conta do índice de mortalidade infantil nas capitais do Brasil, 
e assinala aquelas em que esse índice é mais alto [...], a gente vê logo o morticínio 
desadorado das criancinhas pobres.” [...] (apud SOUSA, 2016). Figueiró815 afirma 
que “a importância do saneamento na infância é capital nuclear”. (ABES, 2014). 
Crianças de primeira infância comumente são propensas e vulneráveis à aquisição 
de patologias. OBJETIVOS: Analisar a influência do saneamento básico em 
crianças de primeira e segunda infância em comunidades urbanas e rurais. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Esse estudo se apropria da pesquisa qualitativa e 
bibliográfica. As análises foram aprofundadas na pesquisa documental. 
RESULTADOS: O índice médio de tratamento de esgoto no país chega a apenas 
42,7% nas moradias da região urbana. (SINIS, 2018). O país registrou 49,5 mil óbitos 
entre 2000 a 2009 devido à diarreia e gastroenterite. (UNICEF, 2008). As análises 
das de 257 escolares, de Caxias do Sul (RS) (CAMELLO et al., 2016), verificaram 
a presença de parasitoses e apontaram 15 (5,9%) escolares parasitoses, entre 
esses parasitas se encontravam cistos de Endolimax nana em 60% dos estudantes, 
de Entamoeba coli em 26,7% e de Giardia lamblia em 13,3%. As condições de 
moradia dessas pessoas eram boas, e todos os participantes alegaram habitar em 
locais com limpeza de rua e coleta de lixo; 14 desses relataram ter acesso a água 
potável; 13 moravam em área com tratamento de esgoto; 8 responderam que havia 
captação da água das chuvas e 5 relataram existir pragas nas proximidades das 
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suas residências. Número variável no território brasileiro, já que cada estado tem 
discrepâncias e referências socioeconômicas que contribuem para que determinada 
população seja mais assistida. Fator que auxilia para a transmissão de parasitoses 
na população é o nível educacional, sendo observado que um quarto dos 
responsáveis pelas crianças não possuíam fundamental completo. Indicador que vale 
ser ressaltado, é o número de indígenas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, predominantemente, nas zonas rurais7. Conforme relatório (BRASIL, 2009), 
muitos desses povos não possuem rede de saneamento básico, e dessa forma, têm 
mais chances de as crianças contraírem uma parasitose, que pode desenvolver-se 
em um quadro de diarreia aguda e, consequente óbito. CONCLUSÕES: A escassez 
de saneamento básico em comunidades carentes de regiões brasileiras afeta tanto o 
desenvolvimento econômico dessas populações como também a saúde. Em grandes 
centros do Brasil, os esgotos não são corretamente tratados, causando prejuízos à 
população exemplificados por diarreia e verminoses como amebíase e giardíase. As 
crianças de primeira e segunda infância são as mais afetadas por essas doenças de 
cunho social, sendo que seu sistema imunológico está em desenvolvimento. 
Observou-se discrepância entre macrorregiões em relação a saneamento, no que se 
refere na questão econômica, social e cultural. 

Palavras-chave: Saneamento básico. Enteroparasitoses. Infância. 
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O ALCOOLISMO DENTRO DAS INSTITUIÇÕES E SEUS EFEITOS NOS 

TRABALHADORES 

 

Andréia Cristina Schutz816 
Henrique William Hartmann817 

Hevellen Naiara Ribeiro818 
Naiane Nunes de Paula819 

Taini Herzer820 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch821 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este estudo visa o levantamento de informações acerca do 
alcoolismo, os efeitos que esta doença causa no trabalhador e o quanto isto reflete 
em seu ambiente de trabalho. O consumo abusivo de álcool e outras substâncias 
tóxicas tem aumentado consideravelmente nos ambientes de trabalho, onde o álcool 
é utilizado para transpor barreiras emocionais e também para proporcionar o 
relaxamento ao final da jornada diária exaustiva de trabalho (SPESSOTTO, 2015). O 
assunto preocupa as organizações pela sua gravidade e por isso necessita ser 
debatido e estudado, tornando-se imprescindíveis as ações preventivas que visam 
evitar que esse problema prejudique ainda mais a saúde de nossos trabalhadores 
(TORMA, 2012). OBJETIVOS: Analisar os efeitos que o alcoolismo causa no 
trabalhador e o quanto isto reflete no ambiente de trabalho. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo de revisão integrativa, abrangendo o período de 
2010 a 2017. As bases de dados utilizadas foram Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Periódicos Eletrônicos de Psicologia 
(PEPSIC). Na busca de unitermos foram encontrados 76.332 artigos, considerando 
aqui as duas bases de dados. Ao serem verificadas as temáticas relevantes de cada 
um dos artigos encontrados o número reduziu-se a 5 artigos, e estes foram lidos na 
íntegra e estão contemplados em discussão RESULTADOS: Deste os resultados 
encontrados sobressaiu-se uma amostragem, sendo 322 indivíduos, servidores 
públicos, de gênero masculino e feminino, os dados apontam, assim como  em 
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outros estudos, que os indivíduos do gênero masculino, neste caso 65,9%, estão 
mais propensos ao consumo de álcool em grau de risco, quando comparados aos 
34,1% do padrão de consumo entre o gênero feminino. Ainda em análise de dados, 
51,2% dos servidores, apresentarem sentimento de culpa ou remorso após a 
ingestão de bebidas, mostrando ainda que cerca de 37,1% deles, que apresentavam 
indicadores de risco, não conseguiram parar de beber, outros 26% deixaram de 
executar determinada tarefa que lhe era esperada e 39% responderam que foram 
incapazes de lembrar os acontecimentos após beber. Apresenta-se também, 22% 
dos servidores que acabaram causando algum prejuízo de ordem física ou material, 
seja para si próprio ou a outrem. Estes índices, quando advindos de dentro do 
âmbito de trabalho, podem-se relacionar e destacar com o aumento de absenteísmo, 
assim como, aposentadorias precoces, apresentação constante de atestados 
médicos, rotatividade de funcionários, baixa produção, acidentes de trabalho e ainda 
desencadear fatores ligados a problemas interpessoais. CONCLUSÕES: Podemos 
concluir, portanto, a partir das análises numéricas apresentadas o elevado número 
de consumo de bebidas alcoólicas, diretamente ligado ao trabalho, seus efeitos vão 
desde aqueles que o indivíduo causa a si mesmo, como a diminuição da 
concentração, os lapsos de memória ligados ao consumo, sofrimento emocional e 
físico, bem como os malefícios causados as empresas, considerando aqui a alta 
rotatividade, o não cumprimento de atividades de trabalho, atrasos e faltas 
frequentes. Constatou-se que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas por 
colaboradores, é responsável pela baixa da qualidade, tanto dos resultados da 
empresa, como da vida do trabalhador como um todo. 

Palavras-chave: Alcoolismo. Trabalho. Colaborador. 
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O NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO COMO INSTRUMENTO PARA O 

CAPITAL HUMANO 

 

Sonia Maria Hey822 
Edson Aires da Silva823 

Brenda Larissa Vaz de Lima Brandão 824 
Argos Gumbowsky825 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O trabalho analisa ações do Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
(NAPP826), vinculado ao Centro Universitário Campo Real, problematizando a 
contribuição do ensino superior para o desenvolvimento regional, por meio do 
compromisso em disponibilizar à comunidade acadêmica condições para 
permanência e produtividade de combate à evasão e acessibilidade, ações de 
fortalecimento do capital humano inerente ao ensino superior e ao desenvolvimento. 
OBJETIVOS: Investigar as contribuições do Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
(NAPP5), órgão vinculado ao Centro universitário Campo Real. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O estudo tem natureza qualitativa e bibliográfica e as análises são 
aprofundadas por meio da pesquisa documental. RESULTADOS: O ensino superior 
visto como polo de crescimento de uma região (PERROUX, 1967), proporciona 
impactos diretos e se faz necessário que sejam investigados e dimensionados os 
fatores atrelados. A preocupação com a evasão de alunos é assunto considerado, 
conforme Gaioso (apud CUNHA; CARRILHO, 2005, p. 356), como um fenômeno 
social complexo. Que vários fatores são levados em consideração quando se estudam 
os motivos da evasão, e os que se destacam são os recursos financeiros do aluno, a 
falta de orientação profissional, a imaturidade, as perspectivas de trabalho, a ausência 
de vínculos afetivos no círculo social da instituição. Cunha e Carrilo (2005) expõem 
que relevante na permanência acadêmica são as experiências no processo de 
adaptação no início do curso, e que podem ser decisivas para determinar os 
padrões de desenvolvimento nos anos que sucedem à vida acadêmica. Observam 
que o sucesso acadêmico está ligado a conceitos de crescimento relacionados a si 
próprios, aos objetivos propostos e o desenvolvimento integral, e que é necessário 
que o estudante desenvolva competências integrais, amadurecimento e manutenção 
das relações interpessoais, identidade e processo de tomada de decisões. A IES 
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referenciada criou o NAPP, buscando suprir necessidades institucionais e apoiar os 
acadêmicos e docentes. Às funções, estão atreladas quatro áreas de atuação: 
orientação pedagógica-institucional, orientação didática-pedagógica, orientação 
acadêmico profissional e acompanhamento psicológico aos discentes. Partindo dessa 
centralidade, prioriza em suas atribuições ações que tornem assertivas as propostas 
acadêmicas. CONCLUSÕES: A inquietação em sanar as demandas apresentadas no 
contexto acadêmico, a citar a evasão de alunos e as dificuldades que a antecedem, 
somada às ações de acompanhamento aos egressos, demonstram intenções de 
cumprimento da acessibilidade e permanência. São ações para além da formação 
acadêmica e científica e de inerente contribuição com o desenvolvimento institucional 
regional. O trabalho apresenta relevância pelas reflexões do campo teórico da 
temática evasão e apoio ao discente no ensino superior, pela investigação das ações 
do NAPP como instrumento de fortalecimento do capital humano e de possíveis 
impactos no desenvolvimento regional. 

Palavras-chaves: Apoio psicopedagógico. Acessibilidade. Evasão. Capital humano. 
Desenvolvimento regional. 
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OS DESAFIOS NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR 

 

Bianca Letícia Sokolski827 
Fernanda Vandresen828 

Carlos Otávio Senff829 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Acompanhando as transformações nos dias atuais, a enfermagem 
vive em um processo de transição, em que busca ser competente, para obter 
valorização social e financeira. Segundo Dejours (1992, p.51) “O trabalho nem 
sempre possibilita crescimento, reconhecimento e independência profissional, pois 
muitas vezes causa problemas de insatisfação, desinteresse, irritação, exaustão”. 
Nos serviços de urgência e emergência há muitos casos de pacientes que poderiam 
ser atendidos em unidades básicas de saúde. Esses serviços originalmente são 
destinados a pacientes realmente em urgência e emergência, no qual deveria ser 
mantida a realidade original, evitando tanta demora no atendimento e melhorando a 
qualidade do mesmo (CASSETTARI; MELLO, 2017) OBJETIVO: Demonstrar os 
desafios do trabalho na urgência e emergência na área hospitalar. MATERIAL E 
MÉTODOS: A pesquisa foi realizada através de estudo bibliográfico em que foram 
selecionados 19 artigos. RESULTADOS: Para Rocha (2004, p. 31) “O serviço de 
emergência é visto como um ambiente desgastante, estressante e tenso, onde 
muitas vezes há dificuldade em prestar um cuidado humanizado tanto aos pacientes 
como a seus familiares em vista da árdua rotina de trabalho.” Observa-se que a 
complexidade desse serviço relaciona-se às situações críticas dos pacientes ali 
atendidos, e que precisam de cuidados dirigidos não apenas ao seu estado 
fisiopatológico, mas também às questões psicossociais, ambientais e familiares. 
Atuar na saúde exige muito conhecimento técnico-científico dos profissionais, pois 
visa ao bem-estar das pessoas por meio do atendimento de suas necessidades 
humanas básicas (CASSETTARI; MELLO, 2017). Embora a tecnologia seja 
importante para o aprimoramento dos cuidados de enfermagem, não substitui a mão 
humana, veio sim, para facilitar o desempenho profissional, proporcionando maior 
disponibilidade de tempo para dedicar ao cuidado do outro, seja ele cliente ou 
colega da equipe multiprofissional. De acordo com Maria, Quadros e Grassi (2012), 
os profissionais de enfermagem precisam ser eficazes e eficientes. É necessário 
habilidade, agilidade, segurança. Nunca esquecendo a importância da boa relação 
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entre profissional e paciente. Ramos e Lima (2003), afirmam que a satisfação do 
usuário está relacionada tanto ao acesso quanto ao acolhimento recebido. 
CONCLUSÕES: A equipe de enfermagem tem um papel fundamental na área 
hospitalar, por estar em maior contato com os pacientes e por ser em maior número. 
O vínculo do paciente e o hospital é realizado pela enfermagem, criando uma maior 
responsabilidade de atitudes relacionadas ao cliente, sendo a satisfação do usuário 
de suma importância. Os desafios para atuação em urgência e emergência 
hospitalar são inúmeros. Conforme o avanço tecnológico, a enfermagem precisou se 
adaptar, com mais agilidade, precisão e amor ao próximo, vivendo sempre em 
constante tensão. Gerenciar um setor de urgência e emergência não é tarefa fácil, 
além de coordenar uma equipe, é preciso realizar a classificação de risco de cada 
paciente. A verificação do sistema de humanização torna-se necessária, devendo 
analisar a satisfação do usuário, a política de humanização e o acolhimento do 
cliente. 

Palavras-chave: Humanização. Satisfação. Urgência e Emergência. 
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PERCEPÇÃO OLFATIVA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E NÃO 

INSTITUCIONALIZADOS: UM ESTUDO COMPARATIVO 

 

Ana Caroline Mai830 
Daiane Taborda Sampaio831 

Denise Hüttl832 
Mateus Emanuel Cardoso833 

Mariana Stafin Schultz834 
Marina Wantowski de Oliveira835 

Aghatta Nikolajof Ribeiro da Silva 836 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O compreendimento do mundo pelo ser humano ocorre através da 
percepção dos sentidos corporais. O olfato é um sentido que encontra-se 
relacionado com as funções neurais que controlam as emoções e os 
comportamentos primitivos do homem. O sentido olfatório trabalha em conjunto com 
o paladar, sendo filogeneticamente os sentidos mais antigos do encéfalo. As 
sensações do meio externo são recebidas através das cavidades nasais e oral 
ocorrendo uma interação entre ambas e passando essas informações ao sistema 
límbico que desencadeia respostas emocionais e recordações de memórias. Na 
senescência acontece o envelhecimento fisiológico do corpo humano, com isso é 
comum ocorrer perda dos sentidos, sendo um desses sentidos o olfato. OBJETIVO: 
Comparar a capacidade Olfativa de idosos institucionalizados e não 
institucionalizados. METODOLOGIA: Foi um estudo transversal, de caráter 
exploratório, quantitativo, descritivo e básico. A amostra foi composta por 32 idosos 
entre 60 e 94 anos, onde 16 idosos residem em uma instituição de longa 
permanência e 16 idosos não são institucionalizados. Foram selecionados cinco 
aromas comuns: hortelã, vinagre, canela, tangerina e café. Inicialmente o avaliador 
mostrou aos idosos os cinco itens descritos. Em seguida foram vendados e 
orientados a descrever o aroma após senti-lo. O avaliador posicionou cada aroma 
abaixo da narina do idoso e aguardou pela resposta. Foram contabilizados como 
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acertos. RESULTADOS: Observa-se uma grande diferença entre os resultados dos 
idosos institucionalizados e os não institucionalizados, onde a média de acertos do 
primeiro grupo foi de 8.6 acertos (53,75%), enquanto do segundo grupo foi de 14 
acertos (87,50%). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que os idosos 
institucionalizados apresentam menor capacidade olfativa quando comparados com 
idosos não institucionalizados. 

Palavras-chave: Olfato. Envelhecimento. Emoções. Memória. 
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PROJETO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE CURITIBANOS-SC 

 

Leandro Rodrigo dos Santos837 
Sonia Suzete Roese838 

Carlos Eduardo Plens839 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A criminalidade é problema social que afeta a população brasileira. 
Com isso ocorrem muitos relatos de indivíduos que foram vítimas de roubos, furtos e 
até mesmo violência física. Diante desses fatos percebe-se uma vasta participação 
de adolescentes, cada vez mais próximos do mundo do crime. Alguns 
acontecimentos que possivelmente contribuem para isto seria o fator social sobre a 
precária condição de vida, além da relação familiar que influencia em maus 
exemplos, e as questões psicológicas na formação do caráter, que na sua grande 
maioria facilitam a entrada desses adolescentes no crime, que ainda se encontram 
em pleno desenvolvimento. O envolvimento de menores em atos infracionais, em 
alguns casos apresentam condutas muito semelhantes à de criminosos violentos; e 
em sua maioria, os indivíduos são reincidentes. Os índices retratados no país são de 
altas taxas criminais e de violência, gradativamente esses dados vem crescendo 
disparadamente, e o problema se agrava a cada dia. Para que a proposta 
socioeducativa de reinserção social do adolescente em conflito com a lei se efetive, 
é necessário que se considere na edificação de centros socioeducativos, os 
aspectos de habitabilidade e de urbanidade. Nos casos que envolvem adolescentes 
no Brasil, as normas são estabelecidas pelo ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) e SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo). O 
intuito de uma arquitetura no espaço de centros socioeducativos, se dá através de 
um projeto arquitetônico em alcance do espaço físico, perceptivo e emocional, 
visando uma sociedade mais justa, de forma que não isole o indivíduo do meio mais 
o integre. O adolescente não pode ser visto pelo ato que cometeu, pois ainda está 
em formação, livre de acerto ou falha. A privação de liberdade em que os 
adolescentes estão inseridos pode gerar conflitos, como possíveis rebeliões, fugas, 
em que se torna importante projetos bem elaborados dos espaços arquitetônicos, na 
forma de harmonizar todos os detalhes. OBJETIVOS: Projetar um Centro 
Socioeducativo para acolher jovens infratores, e atender a demanda de Curitibanos 
e Região. MATERIAIS E MÉTODOS: Como suporte teórico foram utilizados 
pesquisas bibliográficas em livros e artigos de internet, obras correlatas, visita 
técnica, a legalidade normatizada pelo ECA e SINASE o levantamento de dados 
existente além de assessoramento com a professora orientadora. RESULTADOS: 
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Feita a analise de dados obtidos a nível nacional, estadual e regional de menores 
em conflito com a lei foi detectada a demanda por vagas no Estado de Santa 
Catarina e principalmente na região. CONCLUSÕES: Entende-se que o atual centro 
não atende a forma legal as necessidades, com esse projeto de acordo com a 
legalidade e promover um ambiente relativo a sócio educação. Os benefícios  para a 
sociedade são indiretos há medida que haja a reinserção do indivíduo à sociedade. 

Palavras-chave: Socioeducativo. ECA. SINASE. 
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SEGURANÇA DO PACIENTE: ADESÃO À PRÁTICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS 

MÃOS840 

 

Joyce Mikaela Stuy841 
Fernanda Vandresen842 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Para a segurança do paciente em todos os ambientes de saúde, a 
higienização das mãos continua sendo o gesto mais eficaz. É a principal ação para 
diminuir as infecções, devendo ser realizada em 5 momentos: antes de tocar o 
paciente, antes de realizar procedimento asséptico, após risco de exposição à 
fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao 
paciente (BRASIL, 2013). OBJETIVO: Observar a adesão aos cinco momentos de 
higienização das mãos. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de 
campo, descritiva e com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado em um 
hospital filantrópico de médio porte, situado em um município do planalto norte 
catarinense. Foram observadas 200 oportunidades de higienização das mãos, 
utilizando roteiro de observação da Anvisa. A observação foi realizada de todos os 
profissionais assistenciais, nos três turnos de trabalho: M, T e N por um período 
aproximado de 25horas. RESULTADOS: Foram observadas 200 oportunidades de 
higienização das mãos, considerando a lavagem das mãos utilizando a água e 
sabonete, a fricção antisséptica das mãos com álcool a 70% e registrada também a 
oportunidade perdida, ou seja, quando não foi realizada nenhuma das duas medidas 
anteriores. A adesão à higienização das mãos foi de 66%, a equipe realiza com 
maior frequência a lavagem das mãos com água e sabonete líquido, e utiliza pouco 
a fricção alcoólica que é a primeira escolha conforme recomendações segundo sua 
eficácia. Durante a assistência foi observado que a maior adesão de higienização 
das mãos aconteceu no quarto momento, que é após contato com o paciente onde 
de 55 observações ocorreram 36 (65,45%) ações de lavagem das mãos com água e 
sabonete líquido e 08 (14,5%) higienizações com solução alcoólica. O momento com 
menor adesão à higienização foi antes de procedimentos assépticos que com 13 
observações aconteceram 02 (15,38%) ações de lavagem das mãos com água e 
sabonete líquido e 01 (7,69%) fricção das mãos com solução alcoólica. Após contato 
com o paciente apenas 20% (11) não aderiu à higiene das mãos, 80% (44) optou por 
água e sabonete líquido ou fricção com álcool. CONCLUSÕES: Ao estudar o tema 
segurança do paciente e observar as atitudes dos profissionais da UTI sobre a meta 
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5: Higienização das mãos, conseguimos perceber e alcançar os objetivos propostos 
na pesquisa. A higienização das mãos é uma ação simples e rápida para se fazer e 
com grandes benefícios aos usuários e profissionais dos serviços de saúde. Durante 
a pesquisa em campo notou-se que muitas às vezes os profissionais não realizam a 
higienização das mãos por falta de atenção e incentivo. E, além disso, a instituição 
dispõe de todos os insumos necessários para realizar a técnica de higienização das 
mãos. Assim sendo, o enfermeiro da unidade é peça fundamental e precisa estar 
atento sobre a higienização das mãos com todos os profissionais. É necessário que 
o mesmo observe as oportunidades e a forma de como os profissionais realizam a 
técnica e a partir disso utilizem de estudos científicos para promover educações 
continuadas, treinamentos e até mesmo capacitações com a equipe. 

Palavras-chave: Estratégia Multimodal de Higiene das Mãos. Controle de Infecção. 
Segurança do Paciente. 
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SETEMBRO AMARELO: MAIS CORES NA SUA VIDA 

 

Ana Paula Della Giustina843 
Debora Aparecida Almeida844 

Simone Rocha845 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em parceria, a UnC-Curitibanos e a Awaken Psicologia elaboraram 
para o mês de setembro, atividades que visavam o conhecimento e a 
conscientização da importância de prevenir o suicídio em nosso município. É 
necessário compreender, no entanto, que o suicídio não está intrínseco em uma 
dada população, ou em um indivíduo, mas está posto por múltiplos fatores que se 
relacionam com o ambiente social, com a geografia, com a cultura, com a 
arquitetura, com a mobilidade e com o potencial econômico das cidades; fatores 
estes, que não estão relacionados com a pessoa em si, mas com a pessoa e seu 
ambiente. Dito isso, é necessário pensar em projetos que se mostrem amplos e que 
desafiem o lugar-comum de culpabilizar um indivíduo; que sejam capazes de ampliar 
nosso conceito sobre suicídio e responsabilizar toda uma população pelo bem-estar 
de cada um. O projeto também contou com o auxílio do Programa de Educação 
Superior para o Desenvolvimento Regional (PROESDE) para ações de articulação 
entre a comunidade interna e externa da universidade. OBJETIVOS: Implementar 
ações vinculadas ao setembro amarelo, a fim de contribuir com o combate ao 
suicídio. MATERIAIS E MÉTODOS: envolvimento de todos os grupos da 
universidade a fim de realizar diferentes trabalhos para alavancar o conhecimento 
sobre o tema, bem como, a realização de palestras, cine fórum e reflexões sobre o 
tema. RESULTADOS: Todos os cursos envolveram-se no projeto durante o mês de 
setembro, desenvolvendo e aplicando diferentes atividades no campus e na 
comunidade, de acordo com áreas de afinidade. Os alunos adotaram também o 
projeto “Free Hugs” (Abraços de graça) e realizaram um mutirão na própria 
universidade e em lugares de grande circulação. Na sequência, aconteceram Cine 
Fóruns: Para a compreensão de assuntos considerados complexos e/ou evitados 
culturalmente, é necessário dispor um ambiente que acolha as inquietações que 
surgirão, como proposta para que isso torne-se possível, idealiza-se discutir o tema 
do suicídio com o corpo docente, a partir do documentário: “Caminhos da 
reportagem: cicatrizes da tristeza”, que aborda as doenças mentais e a 
automutilação com ideação suicida entre jovens escolares. Para o público discente, 
trabalhou-se com o filme: “Um homem chamado Ove” que narra a vida de um sujeito 
mal-humorado que tenta suicídio, mas é surpreendido pela beleza de novas 
amizades. A mídia visual, nos dois casos, abriu possibilidades para debater o 
assunto, haja vista o desconhecimento da população em geral sobre o assunto, 

                                                           
843

Professora da Universidade do Contestado - UnC Curitibanos. E-mail: anapaula.dg@unc.br 
844

Professora da Universidade do Contestado - UnC Curitibanos. E-mail: deboraalmeida@unc.br 
845

Professora da Universidade do Contestado - UnC Curitibanos. E-mail: simone.rocha@unc.br 

mailto:anapaula.dg@unc.br
mailto:deboraalmeida@unc.br
mailto:simone.rocha@unc.br


 
 

475 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

ampliando a percepção e provocando crenças que dificultem o auto suporte e o 
apoio a outras pessoas que estejam em sofrimento psíquico e que possam vir a 
cometer suicídio. CONCLUSÕES: Hoje, o suicídio no Brasil já faz mais vítimas que a 
AIDS e mata mais do que vários tipos de câncer e, mesmo assim, muitas pessoas 
ainda não discutem o assunto e têm medo de encarar as doenças psicológicas que, 
muitas vezes, levam à morte. A realização do mês de prevenção do suicídio visa 
conscientizar as pessoas deste grave problema, que tira tantas vidas todos os anos. 
O setembro amarelo é um mês de diálogo. É um mês que busca criar conversas 
sobre o assunto, deixar as pessoas que sofrem com pensamentos suicidas saberem 
que elas não estão sozinhas e que a morte não é solução. O Setembro Amarelo 
busca salvar vidas através da informação e da conversa sobre este assunto sério que 
ainda é um tabu. 

Palavras-chave: Prevenção. Sensibilização. Divulgação. 
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UM LÍDER QUE DOMINOU O TRIPÉ DE FREUD 

 

Inara Cardoso Montibeller846 
Natlin Ferreira De Lima847 
Shirlei Vitoria Schreiner848 

Fernanda Cristina Neider Batista849 

Santa Cecilia Marques Herzog850 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Freud descreve em suas obras, “Psicologias de massas” (1921) e 
“Análise do Ego” (1972), o processo de formação de três tipos de lideranças, são elas: 
Turbas Primitivas, ocorre quando existe a possibilidade do indivíduo perder sua 
característica, sempre que for atraído por uma massa, perdendo, assim, os seus 
princípios e valores para seguir aqueles que são ditados pela liderança; A Igreja, é 
denominada como um modelo introjetivo de liderança onde todos os fiéis incorporam 
a figura de um mesmo líder, pois forma-se uma identificação generalizada com um 
líder, trazendo a unificação de todos os fiéis e o Exército, pois, neste, a liderança se 
dá por meio da projeção, normalmente o comandante.(ZIMERMAN, 1993). Para 
Bion (1965), todo grupo necessita de uma liderança e, geralmente, é alguém 
emergente que já faz parte deste. A formação de líderes traz o conceito de três 
“supostos básicos”: O primeiro é dependência, ocorre quando um grupo espera por 
um líder do qual dependem para suprir suas necessidades, aqui um líder carismático 
é figura para o grupo; O segundo é luta e fuga, neste, o grupo se reúne para lutar ou 
fugir de algo, um líder com características paranoide-caudilhescas é cabível para 
essa comunidade e, por fim, o terceiro que é chamado de acasalamento, pois refere-
se as demonstrações de esperança dos sujeitos. O líder ideal que possui 
características messiânicas. OBJETIVOS: Buscar demonstrar de que forma o 
fenômeno da liderança em junção com a oratória, podem exercer influência sobre 
uma sociedade de massas. MATERIAIS E MÉTODOS: Os materiais utilizados para 
a pesquisa foram de revisão bibliográfica, de caráter exploratório, explicativo e 
descritivo. RESULTADOS: Hitler, um líder narcisista, trouxe aos liderados uma 
fascinação e deslumbramento pela ideologia dele. A sociedade em massa 
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necessitava de um comandante que pudessem colocar todas as expectativas e que 
fosse capaz de solucionar todos os problemas. Hitler pode ser chamado de 
carismático pelo seu povo, pois ele falava o que eles queriam ouvir. Podemos nos 
referir a ele como um líder que utilizava diferentes meios com intuito de alcançar o 
prestígio de várias camadas da sociedade daquela época. Essa liderança, em 
situações mais extremas adquire nos liderados as características de uma fascinação 
e deslumbramento pelo seu líder (ZIMERMAN, 1993). CONCLUSÕES: Podemos 
utilizar aqui o exemplo dos seus discursos onde ele ficava em pé em frente a uma 
plateia e milhares de pessoas esperavam por seus discursos. Ele dominava a 
oratória e com isso se sobressaia sobre as massas. Conduzia o discurso 
conforme a embriagues das pessoas e com a sua presença. Começava preciso e 
lógico, porém quando o público se aquecia, se lançava em um falatório delirante. Um 
líder, que dominou as massas (Tubas primitivas), a igreja onde ele foi visto como 
uma figura divina que agregou vários fiéis. Estes, que após seu suicídio, não viram 
motivos para viver. Logo, esse ato, trouxe uma onda de suicídios. O exército que ele 
comandou até o final com seus discursos acabou gerando umas das maiores 
catástrofes da humanidade e, consequentemente, após todos esses incidentes, a 
criação da ONU. 

Palavras-chave: Líder. Massa. Discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

478 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

A OCUPAÇÃO URBANA DE UM FRAGMENTO DO LITORAL CATARINENSE X 

ÁREAS COBERTAS POR VEGETAÇÃO, DETECTADAS ATRAVÉS DE IMAGENS 

LANDSAT: UM ESTUDO DE CASO851 

 

Hedivania S. Costa852 
Júlia M. Techio853 

Lalesca B. Vicensi854 
Luciane Cristina Lazzarin855 

 
RESUMO 

 

INTRODUÇÃO. O litoral catarinense forma um grande mosaico de áreas urbanizadas 
e vegetação nativa, sendo muito destacadas as Áreas de Preservação Permanente 
(APP), exigidas pela legislação. A maioria da área urbanizada está centralizada 
próxima à faixa de areia atraindo diversas pessoas para as praias. Segundo Reis 
(2010), na Ilha de Santa Catarina, no município de Florianópolis cerca de 42% de seu 
território é enquadrado como Área de Preservação Permanente (APPs). Apesar dos 
centros urbanos serem amplos ainda há muito espaço de vegetação e floresta nativa, 
cerca de 189,42 km² que segundo o contraste no mapa é uma área extensa. 
OBJETIVOS: Realizar uma comparação entre as áreas de vegetação nativa e áreas 
urbanizadas no Litoral. MATERIAIS E MÉTODOS: As informações foram obtidas em 
um pequeno fragmento do Litoral Catarinense por meio de uma pesquisa literária em 
artigos, revistas e sites sobre todas as atividades realizadas na região. A localização 
foi obtida através do programa Google Eath e o site da NASA com imagens de satélite 
LANDSAT, onde, com o auxílio de dois softwares: Envi 5.0 e o Arcgis 10.2.1. Algumas 
análises avançadas e atualizadas da região foram estudadas através desses 
softwares, partindo da classificação supervisionada até o cálculo de áreas. 
RESULTADOS: Através dos softwares utilizados no presente estudo foi possível 
perceber as diferenças de áreas urbanas e vegetação. Constatou-se com os dados 
obtidos, que a área de ocupação oceânica (água) correspondente a 52% da imagem, 
11% de solo exposto, 18% vegetação nativa, 3% de faixa de areia, 2% de solo exposto 
e 15% de edificações. CONCLUSÕES: A maior parte da área estudada é ocupada 
pelo mar. A presença significativa de vegetação nativa é esperada devido ao aumento 
da conscientização ambiental e as restrições que a legislação ambiental impõe em 
áreas de grande relevância ecológica como as faixas litorâneas. 

Palavras-chave: Litoral Catarinense. Urbanização. APPs. SIG. 
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A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES DE SENSORIAMENTO REMOTO NO 

ESTUDO DO IMPACTO CAUSADO PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM 

MARIANA 

 

Jessica Cristina Lassen856 
Susane Deparis857 

Luciane Lazzarin858 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, da empresa 
Samarco, ocorrido em 2015, em Minas Gerais, é considerado uma das grandes 
e graves tragédias socioambientais do Brasil. O acidente em Mariana liberou 
milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que eram formados, 
principalmente, por óxido de ferro, água e lama. Apesar de não possuir, segundo 
a Samarco, nenhum produto que causa intoxicação no homem, esses rejeitos 
podem devastar grandes ecossistemas. OBJETIVO: Analisar através de 
imagens Landsat a alteração da paisagem ocorrida após o rompimento da 
barragem de Mariana-MG. MATERIAIS E MÉTODOS: Diante dos recursos 
oferecidos pelo software ENVI, foi possível realizar o recorte da área de estudo, 
classificação supervisionada da área, o que permite separa os diferentes usos de 
solo. Com o software ArcGIS foi possível dimensionar, através do cálculo de área, 
a área afetada. RESULTADO: Foi possível observar que a área impactada de 
17km² conforme a análise da SOS Mata Atlântica, necessita de levantamentos in 
loco para quantificar precisamente os impactos reais ocorridos. Com a técnica 
utilizada, foi possível identificar a vegetação, edificação, área urbana e hidrologia 
aparente, o que permitiu visualizar quais foram as áreas mais afetadas. 
CONCLUSÕES: Através das imagens de satélite Landsat foi possível observar o 
quantitativo e o uso do solo das áreas afetadas, demonstrando a dimensão do 
impacto ocorrido pelo desastre ambiental. Estudos qualitativos podem permitir 
analisar precisamente os impactos ocorridos na área como um todo. 

Palavras-chave: Impacto Ambiental. Samarco. Indenização. Softwares. 
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ANÁLISE DO MERCADO ENERGÉTICO COM FOCO NA ENERGIA 

FOTOVOLTAICA 

 

Ghilherme Zat Guizzardi859 
Aline Schuck Rech860 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Observado pela primeira vez em 1839 por Edmond Becquerel, o 
efeito fotovoltaico é uma das formas de geração de energia mais limpa da 
atualidade. Utilizada inicialmente apenas em satélites artificiais, essa tecnologia se 
manteve por um longo tempo com um valor elevado e sem um mercado atrativo para 
o uso na geração elétrica (VALLÊRA; BRITO, 2005). Em meio a outras formas de 
geração como a hidrelétrica e a nuclear, capazes de gerar uma maior quantidade de 
energia e manter uma base do sistema elétrico brasileiro, a energia fotovoltaica se 
manteve tímida frente a matriz energética brasileira, com apenas 0,02% de 
participação (PEREIRA et al., 2017). O grande empecilho de geração fotovoltaica é 
a demanda de grandes área para geração. Segundo McKay (2013) a instalação de 
painéis é dificultada pelo fato de que muitas vezes, terrenos propícios à instalação 
de painéis fotovoltaicos e com uma radiação em níveis aceitáveis, como desertos ou 
áreas abertas, ficam distantes de redes de distribuição, elevando o valor da ligação 
de energia ao sistema. Por outro lado, outras fontes de produção de energia tem 
seus problemas, como a baixa disponibilidade de novos locais adequados, a 
emissão de poluentes ou a geração de material radioativo. OBJETIVOS: Analisar o 
mercado da energia fotovoltaica frente as demais formas de produção de energia 
brasileiras. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa se desenvolveu em caráter 
bibliográfico, utilizando de pesquisas e planos de geração para demonstrar as 
estimativas para o mercado energético brasileiro e a geração fotovoltaica. 
RESULTADOS: No setor hidrelétrico, a dificuldade atual de obtenção de licenças 
ambientais para sistemas hidrelétricos, associado ao esgotamento de áreas 
considerada de potencial gerador em regiões como o Sudeste e o Nordeste, levam a 
acreditar em um baixo desenvolvimento dessa forma de geração. Regiões com 
potencial disponível como o Centro-Oeste e o Norte não possuem um relevo 
adequado e ficam demasiadamente distantes de sistemas de transmissão, fato que 
eleva o custo de instalação, deixando a energia hidrelétrica como uma forma pouco 
atrativa em cenários futuros (EPE, 2007). Se tratando de geração termonuclear, é 
estipulado uma visão de que o sistema é uma opção a longo prazo, como 
alternativa, porém com dificuldades como a aceitação popular ao modelo, visto 
acidentes ocorridos anteriormente (Usina de Chernobyl, em Kiev na Ucrânia em 
1986 e Césio 137 em Goiânia Brasil em 1987) com esse modelo de geração, deixam 
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uma certa dúvida quanto à necessidade da utilização dessa forma de geração (EPE, 
2007). O custo elevado da instalação e a falta de tecnologia brasileira no 
beneficiamento do urânio são outros pontos críticos a essa forma de produção 
energética (BRONZATTI; IAROZINSKI NETO, 2008). No formato de geração 
termoelétrico, observa-se a maior rejeição. Muito se deve compromissos como o 
Acordo de Paris, que estabelecem a redução na emissão de gases de efeito estufa. 
As termoelétricas requerem a utilização de fontes de energia como o carvão ou 
derivados do petróleo emissores de grande quantidade desses gases. Devido a sua 
origem, o preço dos recursos utilizados também eleva o valor da energia e pode não 
ser muito bem recebido pela população (EPE, 2007; MMA, 2018). Além disso, 
empresas que atuam nessa área tem buscado acabar com suas plantas de geração 
termoelétrica, acompanhando a visão de preservação do meio ambiente mundial. 
Restam no sistema de geração brasileiro, as chamadas outras formas de geração, 
que agrupam modelos de geração renovável, sendo a geração eólica, a geração 
solar e a geração através do mar. A geração eólica é um formato muito favorável em 
questões ambientais, no entanto, seu problema é depender fortemente das 
condições do local de instalação, de modo que, é necessária uma velocidade de 
vento mínima para que aconteça a geração. A região Nordeste é a que se apresenta 
mais favorável a instalação de sistemas eólicos, ficando distante dos grandes 
centros da região Sudeste e aumentando o custo com sistemas de transmissão 
(EPE, 2007). A geração através do mar se apresenta como uma tecnologia nova, e 
ainda a ser desenvolvida. Das diversas formas de aproveitamento do mar para 
geração de energia, a derivada de ondas é a mais favorável ao futuro, mas com o 
maior foco voltado a pesquisas (EPE, 2007). Resta a geração solar, considerada 
como a mais promissora forma de geração, com uma grande disponibilidade em 
todo o território nacional, sendo o Nordeste o melhor ponto e comparado com os 
melhores locais para geração do mundo (EPE, 2007). Com a tendência dos valores 
dos painéis diminuírem, associados a possibilidade da geração descentralizada, 
onde cada residência pode ter seu sistema de geração fotovoltaica instalado sob o 
telhado, a geração fotovoltaica se destaca como umas das mais promissoras formas 
de geração. CONCLUSÕES: Nota-se que dentre todas as formas de geração, as 
renováveis consideradas como outras formas são as que apresentam uma 
estimativa de aumento futuro, se destacando-se entre elas a geração fotovoltaica, 
como a forma de geração que possui maior expectativa de evolução. 

Palavras-chave: Matriz energética brasileira. Geração fotovoltaica. Energia elétrica. 
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ANÁLISE DO PROGNÓSTICO E FUNÇÃO NEUROLÓGICA EM PACIENTES COM 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

Ana Claudia Lisboa861 
Caroline Popadiuk da Cruz862 

João Guilherme Alves da Silveira863 
Karmen Fabiane Cavalheiro864 

Letícia Ferraz da Silva865 
Mayara de Fátima Schloegl866 

Jaqueline Sueli Horodeski867 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um dos mais importantes 
problemas de saúde pública da atualidade. São múltiplos os déficits resultantes do 
AVC, apresentando alterações a nível físico, comunicativo, sensorial, cognitivo, 
comportamental e emocional. Devido as diversas alterações advindas do AVC 
havendo a necessidade de intervenção de uma equipe interdisciplinar para maximizar 
a recuperação e facilitar a reintegração no ambiente familiar e social. OBJETIVOS: 
Analisar o prognóstico e função neurológica em pacientes com Acidente Vascular 
Cerebral. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi utilizado o Índice NIHSS (National Institutes 
of Health Stroke Scale), uma escala de avaliação neurológica e permite avaliar o nível 
de consciência, avaliação visual, função motora, sensibilidade, negligência e a função 
cerebelar. O índice varia de 0 a 42 pontos, sendo constituído por 11 questões, onde 
valores superiores a 16 indica uma elevada probabilidade de morte ou grave 
incapacidade, enquanto um valor menor que 6 aponta para uma boa recuperação. 
RESULTADOS: A pesquisa contou com 46,2% homens e 53,8% mulheres. Onde 
46,2% (n=6) da amostra foram classificados como boa recuperação e 53,8% (n=7) 
foram classificados como grande incapacidade. Pode-se verificar maiores déficits na 
questão 6, onde foi avaliado função motora de MMII. CONCLUSÕES: Foi possível 
concluir que os pacientes apresentam diferentes alterações, tanto no nível de 
consciência, visual, sensibilidade e principalmente na função motora, apresentando 
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no prognóstico grande incapacidade, mostrando a necessidade do trabalho de uma 
equipe multidisciplinar com esses pacientes. 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Fisioterapia. Enfermaria. 
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AUTOCONHECIMENTO EM DESTAQUE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Jaqueline Sorg868 
Maria Benedita de Paula e Silva Polomanei869 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Professores e mestres são desafiados diariamente pela busca por 
conhecimento, além dos desafios que surgem com etapas comportamentais e 
individuais de cada aluno, somando ainda certa perda de autoridade e 
desvalorização da profissão. A pedagogia na atualidade se torna um desafio 
constante, estar atualizado e ao mesmo tempo ter controle emocional para lecionar 
as gerações futuras são etapas que já fazem parte da vida do professor, alinhado a 
essa questão, os desafios decorrentes da disciplina, estrutura e o cotidiano levam a 
crer que apenas o preparo teórico não é o suficiente para  abranger as formas de 
ensino. Questiona-se, se as profissionais estão bem orientadas e preocupadas para 
com seu estado mental para que o mesmo acrescente em sua jornada profissional. 
OBJETIVOS: Investigar como está à inteligência emocional e o autoconhecimento 
dos professores da rede municipal de ensino de determinada instituição e analisar 
quanto isso interfere em seu trabalho no dia a dia. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa caracterizou-se como bibliográfica, ressaltando os autores Goleman (1995) 
e Zabalza (1998) quali-quantitativa e estudo de campo. Para a coleta de dados 
quantitativos e de campo utilizou-se questionários. Foi elaborado um questionário 
com um total de 11 perguntas. A população envolvida foram os professores do 
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Vera Lúcia Karvat Dumas, sendo 
um total de vinte e cinto educadores. RESULTADOS: Foi perguntado aos 
professores se a carga horária completa influencia na saúde mental de cada um, 
onde 45,45% responderam que sim, sendo esse um número relevante para a 
importância do cuidado com a mente. Já, 59,09% dos professores revelaram que 
apesar das situações que enfrentam no dia a dia, se controlam e não perdem o 
controle facilmente. E, 77,27% dos professores tratam todas as crianças com 
respeito e carinho igualitariamente, independente de sua posição social, cor, raça, 
sexo. Foi perguntado se os professores se preocupam com sua saúde mental, onde 
77,27% responderam que se preocupam. 81,81%. Acreditam que o estado 
psicológico do professor influencia na aprendizagem e desenvolvimento do aluno. 
95,45% afirmam que o autoconhecimento leva ao sucesso profissional. Dentro dos 
profissionais pesquisados, essas estatísticas são resultados ressaltados como bons, 
visto que a maioria tem um cuidado com sua saúde mental e preocupam-se com sua 
saúde como um todo, no decorrer dos dias trabalhados. CONCLUSÕES: Conclui-se 
no presente trabalho que, segundo o questionário aplicado, a relevância para com 
os profissionais da educação de cuidar de sua saúde mental deve ser um trabalho 
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diário, buscando a cada dia seu aperfeiçoamento e sua paz, para que consigam 
trabalhar de maneira harmoniosa, tanto consigo mesmo como para seus alunos. 
Ressaltando que ainda existe um percentual grande de professores que precisam 
buscar pelo cuidado com sua inteligência emocional e seu autoconhecimento. Um 
professor que cuida de sua saúde mental evolui quanto ser humano e leciona com 
maior carisma, melhorando o ato pedagógico. 

Palavras-chave: Autoconhecimento. Inteligência emocional. Professor. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE 06 A 15 ANOS DE IDADE DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA DE CAÇADOR – SC 

 

Marcos Adelmo dos Reis870 
Ricardo Kinal871 

Diego Junges de Lara872 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A necessidade de estudos procurando envolver levantamentos 
populacionais, principalmente entre crianças e adolescentes, tem crescido muito nos 
últimos anos. Estudos que envolvem avaliação antropométrica têm sido a forma 
mais utilizada para a avaliação do estado nutricional, podendo, através deste 
método, serem detectados casos de subnutrição ou obesidade precoce. 
OBJETIVOS: Identificar o estado nutricional de escolares de 06 a 15 anos de idade 
de uma escola pública de Caçador – SC. MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra do 
estudo foi constituída por 436 escolares (197 meninas e 239 meninos, que se 
fizeram presentes à escola no dia em que foram realizadas as mensurações. Para 
as medidas de massa corporal foi utilizada uma balança eletrônica e, para as 
medidas de estatura vertical, utilizou-se um estadiômetro. A classificação para os 
estados nutricionais foi estabelecida conforme os valores limites do índice de massa 
corporal por idade para o diagnóstico de baixo peso, peso normal e excesso de 
peso em crianças de 06 a 15 anos de idade. RESULTADOS: De acordo com os 
resultados encontrados, observa- se que 1,8% da amostra analisada possui baixo 
peso em relação à sua estatura. Por conseguinte, 68,8% dos estudantes analisados 
estão com a massa corporal dentro de níveis considerados normais para sua faixa 
etária e estatura. Enquanto que 29,4% da amostra encontra-se com excesso de 
peso para sua faixa etária e estatura. Em estudo semelhante realizado por Reis 
(2009), na cidade de Caçador – SC, foi encontrado um índice de educandos 
eutróficos de 58,4%, sendo que 22,1% de educandos apresentavam excesso de 
peso, sendo uma proporção maior de crianças eutróficas encontrado no presente 
estudo quando comparados com 2009, enquanto o índice de educandos com 
excesso de peso foi inferior quando comparados com o presente estudo. Quando 
analisado o estado nutricional pelos gêneros, observa-se que as meninas 
apresentam uma proporção de 28,9% dos indivíduos acima do peso, enquanto os 
meninos apresentam uma taxa de 29,7% dos indivíduos com excesso do peso. As 
meninas ainda apresentam uma média de IMC levemente inferior à dos meninos 
(18,7 e 18,9, respectivamente) embora não haja diferença estatística significativa 
entre os gêneros (p= 0,631). CONCLUSÕES: Através do presente estudo vê-se a 
necessidade de um acompanhamento de profissionais da área da saúde para  as 
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crianças do Ensino Fundamental na Escola. Através da realização da avaliação do 
estado nutricional das crianças ofereceu-se maior clareza de informações à 
população e às autoridades competentes, o que favorece um possível trabalho pela 
Escola através da merenda escolar para um acompanhamento/avaliação do estado 
de saúde amplo sobre as crianças com risco de obesidade ou obesas, para que ocorra 
reversão dos quadros nutricionais da unidade escolar, uma vez que os números 
foram relativamente altos. Isto mostra a necessidade de intervenção já na idade escolar 
para se tentar reduzir a ocorrência crescente deste fator de risco e suas possíveis 
consequências. De um modo geral, considera-se que, além do risco aumentado de 
morbi-mortalidade associado com a gordura corporal, o excesso de gordura também 
pode afetar a qualidade de vida. 

Palavras-chave: Estado Nutricional. Escolares. Saúde. 
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NÍVEL DE FLEXIBILIDADE EM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Lucas Lima Padilha873 
Marcos Adelmo dos Reis874 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Flexibilidade é uma capacidade física que está relacionada à saúde 
e é conceituada como a máxima amplitude de um movimento articular, necessita 
estar em constante aprimoramento ou manutenção para estarmos realizando 
atividades do nosso dia-a-dia com um melhor desempenho. A flexibilidade possui 
alguns fatores que a influenciam como a idade, individualidade biológica e o 
somatotipo, fatores que diferem de pessoa para pessoa. A capacidade do ser 
humano de realizar tarefas de sua rotina diária com vigor, a adoção de hábitos 
saudáveis e até mesmo características fisicamente ativas podem estar associadas 
com baixas chances no desenvolvimento de possíveis doenças hipocinéticas. 
OBJETIVOS: Analisar o nível de flexibilidade em estudantes do Ensino 
Fundamental. MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo é caracterizado como 
exploratório, com abordagem quantitativa, com técnicas de um estudo transversal. A 
amostra analisada constou de 68 estudantes do Ensino Fundamental, com faixa 
etária de 10 até 14 anos. Para mensurar a flexibilidade foi utilizado o Teste de Sentar 
e Alcançar, utilizando o Banco de Wells. RESULTADOS: 23% dos estudantes 
analisados obtiveram resultados  excelentes para sua faixa etária; 22% ficaram com 
conceito muito bom referente a seus resultados; uma parcela de 34% ficou com 
desempenho caracterizado bom para suas faixas etárias; já 12% não conseguiu 
obter resultados pré estabelecidos a sua idade ficando abaixo do esperado; e 9% 
dos alunos obtiveram resultado muito fraco ficando bem abaixo dos resultados 
propostos a sua idade. CONCLUSÕES: Através da pesquisa, pode-se observar que 
79% dos participantes de ambos os gêneros, mostraram resultados satisfatórios 
quanto ao nível de flexibilidade em suas faixas etárias, enquanto cerca de 21% da 
amostragem ficou abaixo do que se solicita em sua faixa etária. Cabe a nós, futuros 
profissionais de Educação Física, priorizar ainda mais a realização de alongamento 
durante nossas aulas, visando manter a esta capacidade com qualidade, e também 
realizar exercícios de flexionamento visando aprimorar cada vez mais a flexibilidade 
de nossos alunos. Portando, é fundamental que se trabalhe durante toda a etapa 
escolar a flexibilidade, mostrando aos alunos a importância de se realizar o 
alongamento, ensinando exercícios variados que desafiem os alunos, e mostrar a 
aplicação disso em seu dia a dia, visando o aprimoramento de todas as capacidades 
físicas para se ter uma vida saudável sem riscos à saúde. Pois quando o aluno tem 
consciência que deve adquirir o habito de praticar atividades físicas, leva isso para o 
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resto de sua vida, não tendo problemas com o sedentarismo ocasionado por maus 
hábitos durante a adolescência. 

Palavras-chave: Flexibilidade. Saúde. Educação Física. 
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O FAZER PEDAGÓGICO 

 

Fresia Tamara Matamala Correa Plens875 
Carlos Eduardo Plens876 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As práticas educacionais são uma ferramenta que servem para 
estabelecer a comunicação com o aluno de uma maneira, a transformar o cenário 
escolar. Muito tem se discutido sobre a necessidade de mudar as práticas na 
organização escolar. OBJETIVOS: O objetivo de mudar as estratégias das práticas 
na organização escolar atual, visam alcançar o desenvolvimento do aluno, além da 
sala de aula, por meio de planos de ação que articulem, estimulem, incentivem e 
promovam uma formação potencialmente criativa,  levando a  identificação  do  
aluno com a escola. Isso, porque à medida que o aluno passa a se identificar com o a 
escola e as suas práticas, existe uma maior possibilidade de consolidação do ensino 
aprendizagem. MATERIAIS E MÉTODOS: Devido ao uso de uma revisão de literatura 
será utilizado a abordagem qualitativa. Para dar tratamento dos dados devido a 
interpretação que se fará acerca das fontes bibliográficas exploradas. Para se atingir 
a melhor exploração desta pesquisa, observou-se que ela é classificada como 
pesquisa, descritiva. Como instrumento para coleta de dados utilizou-se como base 
as publicações de maior relevância sobre o assunto, a fim de se obter uma melhor 
apreciação do conteúdo apresentado no trabalho. RESULTADOS: Acreditando que 
trabalhar no desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e valores de 
maneira de não somente transmitir conhecimento, mas o professor ser um mediador 
no aprendizado do aluno através de ações criativas que estimulem o aluno a aprender. 
Desta forma a substituição de práticas tradicionais da organização escolar por práticas 
que venham a intervir no desempenho do aprendizado do aluno, de maneira a atender 
as necessidades de expansão do conhecimento, aliando a teoria com a prática. Nesse 
ponto, deverão ser utilizadas estratégias, que vissem tornar o aluno um indivíduo 
criativo, crítico e atuante. Diante desse cenário, de buscar a qualidade do ensino, 
haverá a necessidade de investimento. Para tanto, será imprescindível investir na 
formação em um professor contemporâneo. Para o desenvolvimento do presente 
trabalho, foram utilizadas pesquisas bibliográficas. CONCLUSÕES: A possibilidade 
de articular, estimular, incentivar e promover, quando se articula mudanças 
estratégicas nas práticas educacionais, essas ferramentas, propiciam a 
transformação do cenário escolar. A escola não deve temer as mudanças, sejam elas 
de competências, habilidades, atitudes e valores de maneira de não somente 
transmitir conhecimento, mas de buscar articular planos de ação, para se atingir uma 
formação potencial criativa. Partindo dessa experiência diversificada com estudantes 
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do Curso de Enfermagem, conclui-se que a mudança de estratégia se fez enérgica, 
levando a identificação do aluno com a escola. 

Palavras-chave: Práticas Educacionais. Transformar. Ferramentas. 
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SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE DE TRÁFEGO URBANO 

 
Pedro Henrique Graeff Bonato877 

Jeferson Knop878 
 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: A mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da 
população no espaço geográfico das cidades. O termo é geralmente empregado para 
referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte 
individual (carros, motos, etc.), seja através do uso de transportes coletivos (ônibus, 
metrôs, etc.). Nos últimos anos, o debate sobre a mobilidade urbana no Brasil vem 
se acirrando cada vez mais, haja vista que a maior parte das grandes cidades do 
país vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a 
quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de pedestres em 
áreas centrais dos espaços urbanos. Trata-se, também, de uma questão ambiental, 
pois o acumulo de veículos nas ruas gera mais poluição. É ainda uma questão 
econômica, já que altos custos de deslocamento de pessoas e transporte de 
mercadorias incide no valor final de produtos e serviços produzidos em uma 
determinada região. Nesse contexto, a aplicação de tecnologias torna as cidades 
mais inteligentes utilizando sensores e análise de dados avançadas para aumentar a 
eficiência dos processos e serviços referente a mobilidade. OBJETIVOS: 
Desenvolver um software para promover a fluidez de transito através da análise de 
imagens do fluxo de veículos utilizando inteligência artificial. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Foi utilizado a linguagem de programação Python juntamente com 
bibliotecas como: OpenCV, Dlib e algoritimos como: Fisherfaces que é utilizado para 
amenizar as variações de luminosidade. O Python foi utilizado juntamente com a IDE 
JetBrains PyCharm Community Edition. Os testes foram realizados primeiramente 
apenas com imagens obtidas da internet, assim, logo após o treinamento foi 
passado à utilização de vídeos pré-gravados em rodovias. Os resultados até o 
momento são satisfatórios. RESULTADOS: Até o momento com o software em fase 
de desenvolvimento e análise, verifica-se que as ferramentas e bibliotecas utilizadas 
obtiveram desempenho satisfatório, reconhecendo as imagens com uma aceitável 
precisão após seu devido treinamento com testes realizados em imagens obtidas da 
internet e vídeos pré-gravados. CONCLUSÕES: A biblioteca Dlib foi a que obteve os 
melhores resultados, devido a fácil “calibração” da mesma, pois, ao invés de utilizar 
uma imagem original como entrada para o classificador, utiliza de uma gerada através 
de uma variação da técnica HOG que por sua vez consiste em dividir uma imagem 
em células e, para os pixels em cada célula, gerar um histograma da direção dos 
gradientes. 

Palavras-chave: Visão Computacional. Inteligência Artificial. Aprendizagem de 
Maquinas. Semáforos Inteligentes. 
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VIOLÊNCIA SOFRIDA POR PROFESSORES EM ESCOLAS PÚBLICAS 

 

Adriele Senem879 
Gustavo Da Silveira880 

Fernanda Cristina Neidert Batista881 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os atos de violência contra professores têm se tornado algo cada vez 
mais frequentes. Percebe-se a importância em abordar este tema, apresentando as 
consequências que a violência pode acarretar tanto para os professores como para 
alunos. Neste contexto, a exposição aos eventos violentos contribui para o 
desenvolvimento do comportamento antissocial, originando sintomas de depressão, 
ansiedade, estresse pós-traumático e agressividade nas pessoas de todas as idades, 
sobretudo nos indivíduos entre 20 e 21 anos de idade. (PAIM; COSTA HOG; 
VILASBÔAS, 2009). É válido ressaltar que em escolas públicas o número de atos 
violentos contras professores é maior. A violência consiste em um fenômeno social e 
histórico, representado por atos que podem ser cometidos por pessoas, famílias, 
grupos, classes ou nações, com o intuito de prejudicar o outro ou a si próprio 
(MIMAYO, 2009.). OBJETIVOS: Realizar um levantamento bibliográfico sobre a 
temática proposta, buscando encontrar os principais pontos em comum nas 
situações vivenciadas. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo de revisão 
bibliográfica, onde a busca pelos materiais analisados, utilizou como unidade temática 
as seguintes palavras: professores, escola, violência, violência no contexto escolar, 
violência contra professores. A partir da busca, foram encontrados artigos, dentre os 
quais, foram realizadas leituras das publicações no período de 2008 à 2018, 
categorizando os dados encontrados, conforme as informações que encontram-se 
resumidas sinteticamente nos resultados deste trabalho. RESULTADOS: Ao analisar 
os dados encontrados em diferentes bibliografias, percebe-se que a grande maioria 
dos professores que participaram de alguma pesquisa já sofreram ou vivenciaram atos 
de violência nas escolas. Dentre os estudos analisados, podemos destacar um caso 
pesquisado em um município do Estado do Paraná, onde foi realizada uma coleta de 
dados com 789 professores, onde buscou identificar quantos já haviam sofrido algum 
ato de violência durante sua atuação na escola. O resultado desta pesquisa 
demonstra que um em cada 12 (7,9%) professores reportou ter sofrido violência física 
na escola. Entre os 789 professores, 169 (21,4%) deles já sofreram ameaças e 601 
(76,3%) foram testemunhas de atos de violência. Nota-se também que casos de 
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violência contra os professores são considerados como comuns devido ao grande 
número de ocorrências. Apesar de se tratar de um tema preocupante, pesquisas sobre 
violência aos docentes ainda são poucas, identificando nos estudos que o foco 
maior é violência entre aluno e aluno. CONCLUSÕES: A violência no âmbito escolar 
está cada vez mais presente, dificultando a relação aluno-professor. Problemas 
emocionais e até mesmo o abandono da profissão de docentes são algumas das 
consequências causadas por comportamentos violentos dos alunos. Além de causar 
prejuízos aos professores, o desempenho escolar dos alunos tende a ser 
empobrecido, havendo grande dificuldade no momento de transmitir conhecimentos. 
Se faz necessário o desenvolvimento de formas de prevenção que visem o bem-estar 
dos professores, promovendo auxílio aos mesmos através de atendimentos 
psicológicos. 

Palavras-chave: Violência. Escola. Professores. Alunos. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA SEGURANÇA DO CUIDADO AO PACIENTE882 

 

Fernanda Vandresen883 
Maria Luiza Milani884 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A melhoria na qualidade da assistência prestada pelos profissionais 
de saúde atualmente tem recebido atenção especial, não só no Brasil como no 
âmbito global. Os erros e danos causados aos pacientes durante o atendimento 
médico-hospitalar têm sido descritos e estudados cada vez mais, mostrando em 
evidências que, embora o cuidado humano traga inúmeros benefícios, os erros 
estão sendo mais frequentes aos pacientes. Sendo este um dos motivos que 
direcionam para compreender o andamento histórico dos principais acontecimentos 
e modificações inerentes à segurança do paciente até os dias atuais (SILVA, 2012). 
OBJETIVO: Apontar aspectos históricos sobre a segurança do cuidado ao paciente. 
MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se um estudo bibliográfico sobre o tema para 
abordar aspectos históricos essenciais para a compreensão do contexto atual 
voltado à segurança do cuidado. RESULTADOS: Florence Nightingale, um dos 
marcos da enfermagem moderna, sustentava que o primeiro dever de um hospital 
deveria ser o de não causar mal ao paciente. Em seu trabalho na Guerra da Criméia 
(1853 a 1856), observou que as condições de atendimento aos soldados eram muito 
precárias, com isso, juntamente com outras voluntárias, priorizou a segurança dos 
feridos para proporcionar qualidade nos cuidados prestados (NIGHTINGALE, 1863). 
O relatório publicado por James Reason, psicólogo britânico, em 1999 nos Estados 
Unidos intitulado: “Errar é humano: construindo um Sistema de Saúde mais Seguro”, 
foi um marco acerca do tema, pois relatou a frequência de erros na assistência à 
saúde nos hospitais, e que as falhas devem ser abordadas de forma holística, pois 
resultam de falhas no sistema de saúde e não com foco nos profissionais envolvidos 
no evento (WACHTER, 2010). Ganhou notoriedade global, pois através de revisões 
de prontuários apontou que cerca de 100mil pessoas morrem por ano, vítimas de 
eventos adversos. Essa publicação contribuiu para mudanças nas práticas de saúde 
(BRASIL, 2013). O avanço nas pesquisas de cuidado à saúde contribui para a 
melhoria do cuidado prestado. Mesmo com o progresso no sistema de saúde, o 
paciente ainda está exposto a diversos riscos quando submetido a cuidados. A 
Teoria do Queijo Suíço, proposta por Reason explica que os eventos adversos 
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ocorrem por uma junção de eventos e barreiras que não foram adotadas, e isso faz 
com que a associação dos fatores predisponentes resultem no evento adverso. Por 
isso, é necessário analisar e conhecer os aspectos relacionados ao fato, criando 
assim diferentes possibilidades de gerenciar os riscos. Como se houvesse a 
possibilidade de criar barreiras que pudessem de certa forma obstruir esses buracos 
impedindo o realinhamento, assim esses erros latentes não estariam mais alinhados 
e não atingiriam o paciente (WACHTER, 2010). CONCLUSÕES: A redução dos 
eventos adversos ainda é um desafio a ser superado em relação à segurança do 
paciente. A causa dos erros é multifatorial e os profissionais estão suscetíveis 
principalmente quando os processos são complexos e mal planejados. Uma 
assistência quando prestada por seres humanos sempre há possibilidade de riscos e 
danos ao paciente e esta realidade não pode mais ser ignorada. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente. História na Saúde. Erros na Assistência. 
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CAPACIDADES RESPIRATÓRIAS EM UNIVERSITÁRIOS USUÁRIOS DE 

NARGUILÉ E CIGARRO 

 

Ana Claudia Lisboa885 
Mayara de Fátima Schloegl886 

Paty Aparecida Pereira887 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, a função 
respiratória é a mais atingida, e o público jovem universitário é o de maior 
suscetibilidade, visto que estão em uma fase de transição, onde enfrentam situações 
de conflitos tanto cognitivos como emocionais. OBJETIVOS: Identificar os efeitos da 
utilização de cigarro e narguilé nas capacidades respiratórias de indivíduos jovens. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa básica, prospectiva, descritiva, 
transversal e quantitativa, da qual participaram 52 indivíduos de ambos os sexos, com 
idades entre 18 e 35 anos, onde foram avaliados a força muscular inspiratória e 
expiratória, capacidade inspiratória, expansibilidade tóraco-abdominal e o nível de 
dispneia destes participantes. RESULTADOS: O uso do tabaco tem maior prevalecia 
no sexo masculino e a faixa etária entre 20 e 25 anos de idade. É notório o prejuízo 
às capacidades respiratórias causadas pelo Narguilé, onde a quantidade de uso e 
menor, porém os malefícios são maiores. CONCLUSÕES: Fica evidenciado que o uso 
do tabaco na forma de cigarro é maior; porém as variáveis respiratórias ficaram abaixo 
dos valores preditos nos universitários usuários de narguilé, as quais poderão trazer 
efeitos deletérios, algumas vezes até irreversíveis ao sistema respiratório. Novas 
pesquisas poderão auxiliar profissionais da área da saúde na construção de práticas 
de promoção de saúde, podendo prevenir precocemente os danos causados a saúde 
da população. 

Palavras-chave: Capacidades pulmonares. Tabagismo. Saúde. Adulto Jovem. 
Estudantes. 
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IDENTIDADE LOCAL E DESASTRES AMBIENTAIS 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista888 
Jairo Marchesan889 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A história da humanidade é permeada pelas relações com o ambiente 
(BURSZTYN; PERSEGONA, 2008). Os seres humanos e o meio ambiente 
convivem de forma conjunta, onde um influencia o outro e vice-versa. E a partir 
desta relação que surgem também os denominados desastres ambientais. 
Podemos definir os desastres como eventos que estão ligados a esta história 
ambiental do nosso Planeta. E é nesta relação estabelecida entre os seres 
humanos e o meio ambiente que se pode identificar um fenômeno denominado 
pela Psicologia Ambiental como apego ao ambiente ou apego ao lugar. Esta forma 
dos indivíduos relacionarem-se com o ambiente, pode ser um fator desencadeador 
de dificuldades na prevenção e no enfrentamento de desastres ambientais. 
OBJETIVOS: Apresentar o conceito de apego ao lugar e sua possível relação com as 
situações dos indivíduos em casos de desastres ambientais. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Este trabalho é o resultado de estudos do desenvolvimento de um projeto 
de pesquisa na área dos desastres ambientais, bem como, das revisões de literatura 
realizadas para a construção do projeto. A partir dos dados teóricos obtidos sobre a 
temática, os mesmos foram organizados e apresentados a seguir. RESULTADOS: De 
acordo com Felippe e Kuhnen (2012) pode-se definir o apego ao lugar com um vínculo 
estabelecido emocionalmente com determinado lugar ou ambiente (cenários físicos, 
envolvendo sentimentos derivados da experiência espacial real ou esperada). A 
relação de apego ao lugar, pode justificar o fato de os indivíduos não deixarem suas 
residências mesmo diante do eminente perigo de uma inundação, deslizamento, 
dentre outros efeitos de desastres ambientais. Destarte, este trabalho apresenta os 
principais temas conceituais diante desta hipótese apontada por autores como 
Kuhnen (2012), Alves (2014), entre outros da área. Nos estudos realizados por Alves 
(2014) os principais aspectos encontrados com relação ao apego ao lugar 
estabelecido pelos indivíduos que são acometidos em situações de vulnerabilidade. A 
ocorrência de desastres naturais, os indivíduos mais idosos foram os que 
demonstraram maior apego emocional com o local em que residiam, perpassando 
estas características aos seus familiares os quais residiam próximo ou junto. Outro 
aspecto que podemos considerar como relevante são os indivíduos que foram 
acolhidos por estas regiões para fixarem residência, visto que financeiramente não 
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apresentariam condições de estarem em outro local. Os indivíduos são gratos a 
condição mesmo que precária que estes ambientes lhes oferecem. CONCLUSÕES: 
Frente as proposições apresentadas nos resultados, pode-se identificar que o apego 
ao lugar demonstra ser um importante fator emocional, o qual está arraigado nas 
crenças dos indivíduos. Pode influenciar negativamente na conscientização dos 
mesmos diante dos desastres ambientais e sua prevenção. Desta forma impactando 
pode impactar de forma significativa no desenvolvimento das regiões que 
constantemente são atingidas por este tipo de acontecimento. 

Palavras-chave: Ambiente. Indivíduo. Psicologia. 
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PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA HIPERDIA DE UMA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE 

 

Amanda Berger890 
Bárbara Schumacher Katchan891 

Paty Pereira892 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Hiperdia é um programa destinado a cadastrar, acompanhar e 
monitorar pessoas portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus no 
Sistema Único de Saúde. Esse programa atua diretamente na atenção primária, com 
ações preventivas, prestando assistência e colaborando para a qualidade de vida. 
OBJETIVO: Identificar o perfil dos participantes do grupo hiperdia de uma Unidade de 
Saúde da Família. METODOLOGIA: Foi aplicado em uma Unidade de Saúde na 
região metropolitana de Curitiba-PR, incluindo 50 pessoas cadastradas no programa 
Hiperdia, sendo aplicada uma ficha socioeconômica cultural elaborada pelas 
pesquisadoras e questionário WHOQOL-Bref, coletados os dados: pressão arterial, 
índice de massa corporal e medidas para relação cintura quadril. RESULTADOS: 
Média de idade de 64,14 ± 12,04 anos, 70% gênero feminino, 70% possuem 
Hipertensão Arterial Sistêmica, 2% apenas Diabetes Mellitus e 28% ambas, com uma 
média de 11,80 ± 7,85 anos de tratamento medicamentoso. A média da pressão 
arterial sistêmica foi de 135,00 ± 20,52 mmHg, e da pressão arterial diastólica foi de 
78,60 ± 13,99 mmHg, estado civil 52% casado, 54% com fundamental incompleto e 
renda familiar de 2 a 5 salários mínimos, 18% da amostra é tabagista e 14% etilista. 
Obesidade encontrada em 46% da amostra e risco muito alto para comorbidades na 
relação cintura quadril em 56% dos indivíduos. Através do IPAC 46% são ativos 
fisicamente e valores médios dos domínios do questionário WHOQOL-Bref acima de 
60 pontos. CONCLUSÃO: A amostra apresenta altos riscos de morbidade. 
Esperamos que tais indicadores possam contribuir na implantação de políticas e 
estratégias que colaborem com a intervenção, controle e promoção de saúde dessas 
doenças. 

Palavras-chave: Hipertensão. Diabetes Mellitus. Qualidade de Vida. Saúde Pública 
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UM LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O CONSUMO DE AGROTÓXICOS 

 

Alice Klombowski de Almeida893 
Poliane Brandalize Gontarz894 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O constante crescimento da globalização e a busca das pessoas em 
dar conta do trabalho, da casa, da família e dos amigos, tem feito com que o dia-a-dia 
de uma grande parcela da população esteja ligada em modo automático. Uma agenda 
repleta de compromissos à serem cumpridos, sem deixar de lado é claro a conexão 
com a internet 24 horas por dia, para muitos pode ser sinônimo de sucesso. Mas o 
fato é que esta “falta de tempo” ou simplesmente de organização, faz que seja possível 
identificarmos frequentemente os resultados refletidos no organismo através da saúde 
física e mental. Sendo assim, esta é a razão pela qual este mesmo percentual da 
população, sofre com diversos problemas de saúde físicos e mentais ocasionados por 
hábitos não saudáveis, como por exemplo a falta da prática de exercícios físicos, as 
8 horas de sono não dormidas, a falta da alimentação de 3 em 3 horas ou ainda que 
tenha uma alimentação, seja ela precária, regada aos produtos industrializados e sem 
quaisquer valores nutritivos. Estes dados puderam ser constatados através de uma 
pesquisa realizada com 1200 pessoas em todo país pela marca Centrum, onde 96% 
afirma não possuir hábitos de uma vida saudável como os citados acima, e destes, 
93% afirma também não consumir nenhum alimento que considera importante para a 
manutenção de seu organismo. Logo, dados e constatações como estas tem 
despertado nas pessoas a necessidade de buscar por práticas que amenizem tais 
impactos e de forma gradativa possam visualizar e sentir os resultados positivos das 
mudanças. OBJETIVOS: LEVANTAR dados referentes ao consumo de agrotóxicos; 
DIVULGAR os possíveis problemas causados pelo consumo de agrotóxicos; 
PROPOR alternativas para uma conscientização sobre o consumo indireto do 
agrotóxico. MATERIAIS E MÉTODOS: Levantamento divulgado em 23 de Maio de 
2018 pela FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – apontou que 
8 e cada 10 pessoas, está se esforçando para mudar este hábito. Realizado com base 
em entrevistas com 3 mil pessoas acima de 16 anos e residentes em 12 regiões 
metropolitanas por todo Brasil, apontou também que 71% destes preferem consumir 
produtos mais saudáveis, mesmo que isso signifique pagar mais caro. 
CONCLUSÕES: Em levantamento realizado em 2017 pela Markety Analysis em 
conjunto com o Conselho Brasileiro de Produção Orgânica Sustentável (ORGANIS), 
apontou que cerca de 15% da população urbana brasileira vem consumindo alimentos 
de origem orgânica, destacando-se entre eles o consumo de alface, tomate e verduras 
no geral. A pesquisa foi realizada contando com 905 respondentes, dispostos em 4 
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regiões e 9 cidades do Brasil, entre homens e mulheres com idade 18 aos 69 anos. 
Além de apontar o percentual de consumo, a pesquisa utilizou questionamentos que 
pudessem criar um perfil de consumo e hábitos já existentes na população, mostrando 
também que 41% destes entrevistados ainda não consome alimentos orgânicos 
devido à falta de preços mais acessíveis ou ainda a existência de um local próximo, e 
que possa deixar claras as diferenças entre um alimento orgânico e um cultivado a 
base de agrotóxicos. 

Palavras-chave: Uso Indireto de Agrotóxicos. Consumo. Alimentação Saudável. 
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INTERVENÇÕES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DA JUSTIÇA SOBRE A 

VIOLÊNCIA DOMESTICA NO CONTEXTO DAS COMARCAS DE CANOINHAS-SC 

E UNIÃO DA VITÓRIA – PR: AS CONVERGÊNCIAS E PECULIARIDADES 

NESSES TERRITÓRIOS895 

 

Maria Luiza Milani896 
Caroline Pereira da Costa de Sousa897 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O desrespeito aos direitos e garantias fundamentais, trazidos pelos 
constantes atos de violência, colocam a sociedade em situação de plena 
vulnerabilidade, em especial, crianças, jovens, mulheres e idosos. Desse 
enfrentamento resulta um ônus social, uma excessiva carga econômica ao erário por 
demandar cada vez mais a permanente utilização dos serviços públicos. Os anseios 
e as lutas sociais em coibir e erradicar a violência conquistaram direitos que foram 
positivados no ordenamento jurídico brasileiro, primando pelo bem estar social e, 
proteção constitucional, inclusive, aos vulneráveis. Entretanto, das ações 
intervenientes do Estado e de seus governantes, se fazem necessárias 
determinadas medidas para combater atos coercitivos; como o desenvolvimento e 
operacionalização de políticas públicas e execução de estruturas que atendam de 
maneira efetiva às necessidades que advém da população. Nesse contexto, o 
fortalecimento e a potencialização de infraestruturas nas redes de atendimento são 
medidas indispensáveis para que os seus resultados tornem-se, de fato mais 
efetivos no caso concreto. OBJETIVOS: Estudar a composição, atribuições e 
extensão da rede socioassistencial envolvida nos processos de violência doméstica 
nos territórios de Canoinhas - SC e União da Vitória - PR. Apresentar as atribuições 
de cada ente institucional envolvido no enfrentamento à violência doméstica. Expor 
as determinações dos Direitos Humanos e Sociais na transversalidade de políticas 
públicas de saúde, assistência, Educação, Justiça e Segurança Pública, no 
enfrentamento das violências. Descrever o processo de implantação e 
operacionalidade das intervenções da rede socioassistencial no escopo da violência 
doméstica. MATERIAIS E MÉTODOS: O desenvolvimento desta pesquisa se dará 
em importantes etapas iniciando pela abordagem quali-quantitativa, fundamentando- 
se nos tipos de pesquisa exploratório e diagnóstico que terá aporte nas pesquisas 
bibliográficas e de campo. A pesquisa bibliográfica desenvolver-se-á na consulta de 
livros, revistas, artigo, biblioteca virtual, sites de consulta a legislações nacionais e 
internacionais. A pesquisa de campo será dividida em três fases sendo: a) Leitura e 
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sistematização dos compromissos registrados nos Planos Municipais de Saúde e 
Assistência Social, a fim de se verificar ações inerentes ao fenômeno da violência, 
inclusive, doméstica nos respectivos municípios. b) Constituir-se-à maquete virtual 
para se demonstrar as estruturas existentes no combate a violência e suas espécies, 
e o respaldo necessário na formação de análises das convergências e 
peculiaridades das intervenções sob a direção das comarcas de Canoinhas – SC e 
União da Vitória – PR. Será elaborado um fluxograma sobre a rotina das 
intervenções nesses dois territórios, destacando as atribuições de cada ente 
institucional. Será desenvolvida coleta de dados nos municípios em estudo a fim de 
descrever o processo de operacionalidade das intervenções da rede 
socioassistencial. Utilizar-se-á da análise do discurso do sujeito coletivo como 
procedimento metodológico, compilando-se as informações obtidas através de 
interpretação referencial para que os resultados possam evidenciar o cenário do 
enfrentamento à violência doméstica. RESULTADOS: Entre os resultados 
esperados está a verificação dos avanços e impasses cujos resultados devem 
apresentar elementos que se relacionam com a responsabilidade coletiva, 
contribuindo assim, sobre a forma com a qual a sociedade se posiciona diante do 
fenômeno da violência. 

Palavras-chave: Rede Socioassistencial. Violência Doméstica. Políticas Públicas. 
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CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE UM MUNICÍPIO NORTE CATERINENSE 

SOBRE CÂNCER DE PRÓSTATA898 
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Larissa de Lima901 
Lucas Willian Kutchka902 

Maria Jaine Woiciekovski903 
Milena Cidral de Siqueira904 

Diovana Abreu Sartori 905 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A próstata é uma glândula masculina responsável pela produção do 
sêmen masculino. O câncer de próstata ocorre devido a uma mutação genética nas 
células desta glândula, as quais se multiplicam e crescem de maneira desordenada. 
Segundo estatística do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil estimam-se 
68.220 novos casos de câncer de próstata para os anos de 2018-2019. Esses 
valores correspondem a um risco estimado de 66,12 casos novos a cada 100 mil 
homens. Os fatores de risco são homens com idade acima de 65 anos, que já 
possuem histórico familiar da doença e que apresentam um estilo de vida 
inadequado. A falta de informação a população, as crenças sobre o seu prognóstico 
e o preconceito contra os exames preventivos, são fatores que dificultam a 
prevenção e o diagnóstico precoce da doença. OBJETIVOS: Avaliar o conhecimento 
da população sobre o câncer de próstata. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa 
básica, transversal, exploratória, descritiva e prospectiva. Foi aplicado um 
questionário online sobre o conhecimento da população com relação ao Câncer de 
Próstata, onde participaram 142 pessoas, em que 70,2% era do sexo feminino e 
29,8% do sexo masculino, com 77,3% na faixa etária de 18 a 33 anos de idade, 
sendo 42,6% dos participantes com escolaridade de ensino superior incompleto. O 

                                                           
898

Projeto realizado no Estágio Obrigatório Supervisionado de Saúde Publica, do Curso de 
Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra 

899
Acadêmico do Curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

flavinha.becker@hotmail.com 
900

Acadêmico do Curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
lais_fernanda96@hotmail.com 

901
Acadêmico do Curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

lalinha.lima25@gmail.com 
902

Acadêmico do Curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
lw_kutchka@hotmail.com 

903
Acadêmico do Curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

jainewok@hotmail.com 
904

 Acadêmico do Curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
milenacsiqueira@gmail.com 

905
 Docente do Curso de Fisioterapia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

dioneurounc@hotmail.com 



 
 

506 
ISBN: 978-85-63671-83-7 

questionário era composto por 7 questões relacionadas com a forma de diagnóstico, 
as consequências que patologia pode gerar, a conscientização sobre esse tipo de 
doença, os fatores de riscos, os sintomas, e a atuação da Fisioterapia. A análise 
estatística dos dados foi obtida diretamente pelo servidor do questionário online, em 
que a cada pergunta era gerado um gráfico em porcentagem das respostas obtidas. 
RESULTADOS: Com relação ao diagnóstico do câncer de próstata, 61% dos 
participantes responderam que o exame de sangue Antígeno Prostático Específico 
(PSA) normal não descarta a presença de câncer de próstata. Sobre o mês de 
prevenção, 95,7% responderam novembro. Sobre o câncer de próstata se 
disseminar para outros órgãos, 71,6% acreditam que sim, pode se disseminar, 8,5% 
não, e 19,9% não sabiam responder.  Na questão sobre as consequências da 
prostatectomia, se pode gerar incontinência urinária e impotência sexual, 35,5% 
acreditam que sim, 29,8% não e 34,8% não sabiam. Com relação a atuação da 
Fisioterapia na incontinência urinária, 73,8% responderam que atua. E nas questões 
dos sintomas e fatores de risco era para marcar a alternativa correta que continha os 
sintomas e fatores de risco, onde 93,6% acertaram os sintomas, e 97,8% os fatores 
de risco. CONCLUSÕES: O Câncer de Próstata é o segundo mais comum entre os 
homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. Com isso, é 
importante que cada vez mais a população adquira conhecimento sobre esse tipo de 
câncer. Como foi demonstrado pelos resultados, a maioria das pessoas apresentam 
entendimento sobre os sintomas, fatores de risco e prevenção, porém ainda deve 
ser reforçada para a população as consequências, como a incontinência urinária, 
que acarreta diversas complicações para o indivíduo, afetando sua qualidade de 
vida. 

Palavras-chave: Próstata. Câncer de Próstata. Prostatectomia.   

 


