
 
 

Interface com a Pesquisa – Campus Governador Valadares 

Área temática: Saúde 

Título: Atenção preventiva e educativa em dengue e identificação de fatores envolvidos na 

evolução da doença na terceira idade 

Unidade: ICV 

Coordenador: Thiago Vinicius Avila 

Vice-coordenador: Alexandra Paiva Araujo Vieira 

Equipe:   

Resumo: A dengue é considerada uma doença negligenciada e afeta cerca de 400 milhões de 

pessoas a cada ano nas regiões mais pobres do mundo. A doença pode ser fatal ao evoluir para 

suas formas mais graves, culminando na depressão respiratória, insuficiência hepática e 

choque. Desde as primeiras edições do manual de manejo clínico do paciente com dengue, o 

Ministério da Saúde, brasileiro, tem atribuído como fatores de risco para a mau prognóstico da 

doença, a presença de doenças crônico-degenerativas como a hipertensão arterial sistêmica e 

o diabetes e condições como a hipercolesterolemia, além das doenças inflamatórias crônicas. 

A população de terceira idade é frequentemente acometida por esses distúrbios, tornando-se 

potencial alvo ao desenvolvimento da dengue grave. Diante disso, faz-se necessário a 

investigação da relação entre a presença de doenças crônico-degenerativas e os efeitos dos 

fármacos utilizados para prevenção e tratamento dessas doenças e a evolução da dengue. 

Adicionalmente, um programa de acompanhamento do idoso, com foco na educação para 

combate e controle da dengue e das doenças crônico-degenerativas deve ser implementado 

com benefícios para toda a sociedade. 

Contato: thiago.avila@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Cultura 

Título: Cultura e identidade de gênero: Agentes Comunitárias de Saúde e o enfrentamento da 

violência contra a mulher 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Juliana Goulart Soares Do Nascimento 

Vice-coordenador: Bruno Franco Alves 

Equipe:  

Resumo: Enquanto elemento que confere significado à vida, a cultura está diretamente 

associada às definições sociais do que é ser mulher, dos comportamentos esperados e 

valorizados das pessoas desse sexo e, por conseguinte, ligada à violência que é perpetrada 

cotidianamente contra as mulheres, seja de caráter moral, psicológico, patrimonial, sexual e 

físico. A forma como a violência contra a mulher é compreendida, a importância que lhe é 

dada, as medidas que são adotadas no espaço privado e também pelo Estado decorrem 

também de um padrão cultural que engendra e reproduz padrões conservadores e machistas, 

mas que como resistência também produz contra-valores aptos a estabelecer uma cultura de 

paz e equidade de gênero. Desta forma, o projeto que se propõe visa compreender os valores 

culturais que orientam as agentes comunitárias de saúde no tratamento da violência contra a 

mulher, bem como criar um ambiente propício para a reflexão sobre o tema e de proposição 

de ações para o seu enfrentamento. Para isso, foram selecionadas as agentes de saúde de oito 

equipes de saúde da família atuantes em três bairros do município de Governador Valadares 

indicados pelos órgãos de saúde do município em decorrência do alto índice de violência 

contra a mulher. O trabalho será desenvolvido com a partir da metodologia da pesquisa-ação, 

buscando a partir da atuação junto às agentes comunitárias compreender as suas práticas e 

criar as condições para a constituição de uma cultura de valorização das mulheres e de 

intolerância contra qualquer ato de violência contra elas. 

Contato: jugoularts@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: Descarte de medicamentos para promoção do uso racional e seguro 

Unidade: ICV 

Coordenador: Larissa De Freitas Bonomo 

Vice-coordenador: Leonardo Meneghin Mendonça 

Equipe: Clarissa Campos Barbosa De Castro, Liliana Batista Vieira, Luciana Souza Guzzo Costa, 

Melise Rocha Ferreira Bragança, Paulo Henrique Dias De Carvalho 

Resumo: A industrialização no início do século XX gerou grande impacto na produção de 

medicamentos, ampliando seu acesso, e expondo a população aos riscos relacionados ao seu 

uso irracional. Em face de um constante crescimento do mercado farmacêutico e à 

medicalização da saúde, surge uma grande preocupação com os impactos negativos do 

descarte inadequado dos medicamentos, originando danos ambientais e à Saúde Pública. 

Nesse contexto, o descarte aleatório de medicamentos vencidos e/ou não consumidos pelos 

usuários/pacientes pode culminar em impactos ambientais relevantes, afetando diferentes 

ecossistemas, não podendo ter a mesma destinação final de resíduos comuns. É papel do 

farmacêutico orientar quanto ao armazenamento e descarte de medicamentos, capacitando 

os Agentes Comunitários de Saúde, visando evitar a exposição da população a riscos, 

decorrentes da contaminação do meio ambiente.  

O objetivo deste trabalho é orientar a população do município de Governador Valadares-MG 

quanto à correta forma de destinação dos medicamentos vencidos, inadequados para o uso 

e/ou não consumidos. E ainda, aumentar o número de postos de coleta de medicamentos e 

caracterizar o perfil de medicamentos descartados neste município. Para alcançar estes 

objetivos, será formada uma equipe composta por professores e estudantes de graduação do 

curso de Farmácia que desenvolverá atividades de promoção da saúde nas Farmácias distritais 

e Central/Policlínica de Governador Valadares, com foco no uso racional de medicamentos, 

além de elaborar um procedimento de triagem para quantificação e caracterização dos 

medicamentos descartados. Os estudantes e os profissionais de saúde serão treinados pelos 

professores/farmacêuticos envolvidos e a elaboração dos materiais necessários para a 

realização das campanhas, oficinas e palestras será feita previamente pela equipe.  

Contato: larissafreitas.bonomo@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 



 
 

 

Área temática: Educação 

Título: Educação em abordagens cooperativas de conflitos: práticas de mediação 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Nathane Fernandes Da Silva 

Vice-coordenador: 

Equipe: Alisson Silva Martins, Eder Marques De Azevedo 

Resumo: O projeto "Educação em abordagens cooperativas de conflitos: práticas de 

mediação" objetiva estimular e difundir uma pedagogia diferenciada para a gestão, prevenção 

e solução de conflitos, que ultrapasse um viés competitivo e destrutivo para se alcançar uma 

visão produtiva e cooperativa em situações conflitivas, por meio da metodologia da mediação. 

Pretende-se oferecer aos beneficiários – comunidade acadêmica e comunidade local – espaços 

para a construção dialogada de soluções e caminhos para situações conflitivas, com o escopo 

de promover a melhoria das relações interpessoais e intergrupais, e, principalmente, fomentar 

uma educação diferenciada no que tange à solução de conflitos, passando de um paradigma 

adversarial a um paradigma dialógico, no qual os indivíduos aprendam a lidar com questões 

futuras utilizando-se da intercompreensão em detrimento do uso de mecanismos impositivos, 

não compartilhados ou mesmo violentos de tomada de decisão. 

Contato: nathanefsilva@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Título: GARGALOS SOCIAIS: AVALIAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

CRIANÇA E ADOLESCENTE – DE GOVERNADOR VALADARES/MG 

Unidade: ICSA 

Coordenador: Hilton Manoel Dias Ribeiro 

Vice-coordenador: Jonh Leno Castro Dos Santos 

Equipe: Alejandro Danilo Calderón Sepúlveda, Anderson De Oliveira Reis, Kalline Carvalho 

Goncalves Eler, Vera Luci Soares Oliveira 

Resumo: Há uma demanda social crescente e urgente no setor de assistência à criança e 

adolescente no município de Governador Valadares. Demanda esta baseada na qualidade dos 

indicadores sociais como pobreza, criminalidade e vulnerabilidade de muitas famílias. Esta 

equipe multidisciplinar de docentes da UFJF – Campus GV estabelecerá uma parceria com 

organizações públicas e da sociedade civil para colaboração com este setor de assistência 

social. Ajudar o setor de Assistência Social na ampliação coordenada para captação do Fundo 

da Infância e Adolescência - FIA bem como na melhor e mais eficiente forma de aplicação 

destes recursos torna relevante e justifica a contribuição social deste projeto, cujo objetivo 

principal é o levantamento de informações sistematizadas sobre as organizações do terceiro 

setor que fazem uso dos recursos desse fundo, bem como promover uma mobilização e 

capacitação das organizações do terceiro setor, em áreas mais urgentes. Metodologicamente é 

proposto uma pesquisa de dados secundários sobre setor de Assistência Social de Governador 

Valadares, seguida de uma mobilização para capacitação em 4 workshops, onde o grupo de 

trabalho poderá coletar dados primários para geração de diagnóstico técnico final. Assim, a 

dinâmica de integração entre a pesquisa e extensão se apresenta através da própria 

necessidade e objetivo dessa proposta, qual seja, de se mapear o setor de assistência social, 

atualizando e qualificando as informações sobre as organizações envolvidas com assistência 

social à criança e adolescente. A partir da demanda de pesquisa (mapeamento), as 

organizações poderão se organizar e elaborar projetos mais qualificados para utilização dos 

recursos do FIA, bem como captar outras fontes de recurso, recebendo suporte via 

capacitação da nossa equipe (mobilizações e capacitações como atividades de extensão). 

Sobre beneficiários a serem atendidos: 

Diretos: 200, via capacitações 

Indiretos: todo o setor, famílias e jovens atendidos pelas organizações beneficiadas. 

Parceiros: Conselho Tutelar de Governador Valadares  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

Contato: hilton.manoel@ufjf.edu.br



 
 

Área temática: Trabalho 

Título: Inserção social e produtiva dos brasileiros retornados do exterior para a Microrregião 

de Governador Valadares/Minas Gerais - Brasil 

Unidade: Campus GV 

Coordenador: Devani Tomaz Domingues 

Vice-coordenador: Thiago Costa Soares 

Equipe: Alessandra Guimaraes Efrem Natividade, Bruno Franco Alves, Joicy Da Fonseca 

Guimaraes, Leandro Roberto De Macedo 

Resumo: Este projeto tem um caráter interdisciplinar e sua finalidade é formar um Núcleo de 

Extensão e Estudos sobre Trabalho e Migração na Microrregião de Governador Valadares, 

visando a pesquisa, a aprendizagem e ações extensionistas voltadas para a capacitação e 

promoção de trocas de experiências por meio de encontros dialógicos e formativos com 

organizações/instituições e trabalhadores (as). Nesta primeira etapa do projeto, propõe-se 

trabalhar com o migrante brasileiro laboral retornado do exterior para a Microrregião de 

Governador Valadares, bem como focar nas categorias de empresário e trabalhador por conta 

própria. Ou seja, a pesquisa e as ações extensionistas envolverão cidadãos da microrregião na 

condição de migrante internacional retornado, fundamentando-se em estudos que evidenciam 

a propensão deles em se tornarem empreendedores ou trabalhadores por conta própria (MEL 

et al, 2008; PIRACHA; VADEAN, 2010; YENDAW et al, 2013; YENDAW, 2013). Para viabilizar 

uma análise comparativa, também serão contemplados no projeto grupos de trabalhadores e 

trabalhadoras não migrantes que se encontram ocupados em atividades por conta própria 

percebendo uma renda de até 3 salários mínimos. O intuito é entender o impacto da 

experiência migratória na situação socioeconômica dos migrantes internacionais retornados, 

desenvolver diálogos/encontros (individuais e coletivos) formativos com eles e usar as 

metodologias quantitativa e qualitativa – análises estatísticas e aplicação do modelo logit com 

o uso dos microdados do Censo 2010 (IBGE, 2010); entrevistas estruturadas e realização de 

encontros e oficina de capacitação com foco no empreendedorismo. 

Contato: devani.tomaz@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: Manifestações bucais em pacientes HIV/AIDS em Governador Valadares, Minas Gerais, 

Brasil 

Unidade: ICV 

Coordenador: Sibele Nascimento De Aquino 

Vice-coordenador: 

Equipe: Cleverton Correa Rabelo, Rose Mara Ortega, Valeria De Oliveira 

Resumo: A AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma doença que afeta o sistema 

imunológico levando à destruição dos glóbulos brancos. A ausência dessas células de defesa 

faz com que o organismo fique propenso a infecções oportunistas. Além dessas infecções, os 

pacientes podem apresentar alguns sinais imunológicos, dermatológicos, orofaciais, sendo as 

manifestações orais importantes, estando fortemente associadas ao HIV. Tais manifestações 

têm sido consideradas marcadores clínicos relevantes para o diagnóstico e prognóstico de 

HIV/AIDS. Cerca de sessenta por cento de pessoas infectadas pelo HIV e oitenta por cento 

daquelas com AIDS, apresentam manifestações orais. A alta morbidade causada pela AIDS e 

sua associação com doenças bucais revelam a grande importância de pesquisas que 

correlacionem manifestações orais à AIDS. Esse projeto de interface pesquisa e extensão tem 

como objetivo identificar as manifestações orais mais frequentes em pacientes HIV/AIDS 

atendidos no Centro de Referência Especial à Saúde (Crase), que atende pacientes da cidade 

de Governador Valadares e região. Objetiva também inserir a odontologia no serviço com 

intenção de avaliar condições de saúde bucal desses pacientes para realizar ações preventivas 

de autocuidado com a saúde bucal bem como encaminhamento aos atendimentos clínicos na 

Universidade, considerando que o serviço não possui atendimento odontológico. Para 

execução da pesquisa, serão avaliados clinicamente pacientes atendidos no Centro de 

Referência Especial à Saúde (Crase) do município no período 2016 a 2017 e coletados dados 

para preenchimento de uma ficha de coleta, considerando as principais lesões orais e a 

frequência das mesmas, com relevância de sexo, idade e progressão da doença. Os dados 

obtidos serão tabulados em software Epi Info®. A análise estatística será realizada no pacote 

estatístico Stata® versão 13.0, sendo utilizadas testes descritivos e exploratórios. No momento 

de exame bucal com finalidade de avaliação da mucosa, serão avaliadas as condições dentárias 

e periodontais desses pacientes. Serão repassadas instruções de higiene bucal, de autoexame 

da mucosa e encaminhamento para tratamento nas clínicas de Odontologia da UFJF Campus 

GV em caso de necessidade de tratamento. Serão realizadas atividades de capacitação à 

equipe do serviço quanto às manifestações bucais da doença e suas implicações. Essas ações 

ocorrerão em horários e dias que sejam viáveis ao atendimento de rotina dos pacientes. 

Destaca-se que as ferramentas de pesquisa e extensão desse projeto levarão a um maior 

reconhecimento das doenças bucais em indivíduos com HIV/AIDS, para a equipe do serviço e 

para o paciente bem como ações preventivas relacionadas à saúde bucal desses pacientes. 

Contato: sibele.aquino@ufjf.edu.br



 
 

Área temática: Meio Ambiente 

Título: Meio ambiente, trabalhadores da saúde indígena e povos indígenas dos vales do 

Mucuri e do Rio Doce: um diálogo possível? 

Unidade: ICV 

Coordenador: Patricia Aparecida Baumgratz De Paula 

Vice-coordenador: Maria Cristina De Albuquerque Barbosa 

Equipe: Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira, Simonton De Andrade Silveira 

Resumo: Essa proposta faz parte das ações de caráter extensionista, já desenvolvidas pelo 

Núcleo Transdisciplinar de Estudos Indígenas (NUTEI), tais como cursos de capacitação, 

seminários e participação em grupos de trabalho (GT) sobre as questões relacionadas aos 

povos indígenas dos Vales do Mucuri e do Rio Doce no estado de Minas Gerais (MG). Ela é 

parte integrante do projeto de pesquisa intitulado: “Saúde dos povos indígenas dos Vales do 

Mucuri e do Rio Doce, em Minas Gerais: uma aproximação para compreendê-la”, que não 

conta com o apoio financeiro das instituições de fomento, iniciado no presente ano e ainda em 

desenvolvimento. O projeto de pesquisa busca compreender os elementos constitutivos da 

saúde desses povos, por meio dos profissionais de saúde que atuam nessa área e se 

fundamenta na seguinte questão: O que estamos chamando de saúde indígena? Esse projeto 

apontou, ainda que de modo preliminar, a necessidade de se discutir as interfaces existentes 

entre saúde e meio ambiente. Assim, foi possível uma aproximação mais efetiva das questões 

desses povos indígenas, destacando-se: o pouco ou não acesso à água e ao saneamento 

básico, a ampliação dos espaços de participação e de controle social, e a territorialidade. Logo, 

a presente proposta pretende avançar nas demandas acima levantadas, oferecendo 

capacitações aos trabalhadores da saúde indígena do Distrito Sanitário Especial de Saúde 

Indígena (DSEI) – Regional Minas Gerais e Espírito Santo - sediado em Governo Valadares, por 

meio de oficinas e/ou cursos, nas quais os povos indígenas dos Vales do Mucuri e do Rio Doce 

sejam os protagonistas. 

Contato: patricia.paula@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Tecnologia e Produção 

Título: Nova tecnologia de avaliação de equilíbrio corporal e prevenção de quedas em idosos 

através de smartphone: validação instrumental e intervenção 

Unidade: ICV 

Coordenador: Alexandre Wesley Carvalho Barbosa 

Vice-coordenador: Cristino Carneiro Oliveira 

Equipe: Daniela Andrade De Carvalho 

Resumo: O envelhecimento ocasiona déficits funcionais importantes que podem predispor o 

idoso a lesões graves e a consequente piora da qualidade de vida. Dificuldades com o 

equilíbrio, deambulação e força muscular tendem a progredir com o avançar da idade e as 

quedas demonstram ter forte associação com estes fatores. Avaliar corretamente e com 

instrumentos de mensuração objetiva facilita o diagnóstico e auxilia no acompanhamento da 

saúde do idoso. O projeto objetiva determinar o nível de concordância entre os resultados da 

avaliação de equilíbrio realizada com nova tecnologia de análise angular fornecida por 

smartphone e plataforma de força. Propõe ainda implementação do programa Otago de 

exercícios para a prevenção de quedas em grupo de risco. Serão avaliados dois grupos de 

idosos classificados como caidores e não caidores em postura semi-estática monopodal, bem 

como os limites de estabilidade (LOS) na plataforma de força, com leitura angular simultânea 

do smarphone. Os dados serão analisados para averiguar concordância e correlação. O 

protocolo Otago será aplicado no grupo de caidores através de monitoramento presencial a 

cada duas semanas e remoto através de mensagens ou telefonemas. Toda a amostra receberá 

orientação e retorno com relação aos resultados dos testes aplicados. 

Contato: alexandre.barbosa@ufjf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Área temática: Saúde 

Título: Placa oclusal com retenção extra-oral: uma alternativa no tratamento do bruxismo em 

pacientes portadores de Síndrome de Down 

Unidade: ICV 

Coordenador: Cleverton Correa Rabelo 

Vice-coordenador: Fabiola Galbiati De Carvalho Carlo 

Equipe: Fernanda De Oliveira Bello Correa 

Resumo: O projeto tem foco no tratamento das desordens temporo-mandibulares, patologia 

de alta prevalência na população como um todo, incluindo pessoas portadoras da sindrome de 

Down. As placas oclusais são indicadas para o tratamento do bruxismo e trazem conforto 

muscular, diminuição do hábito de ranger dentes, preservação das estruturas dentais além de 

aliviar tensões associadas a hiperatividade dos músculos da mastigação. Os pacientes 

portadores de necessidades especiais, devido ao seu grau de deficiência cognitiva e motora 

não podem receber o tratamento por meio de tais placas devido ao risco de deglutição e 

asfixia. Médicos, cirurgiões-dentistas e fisioterapeutas, contra-indicam o uso de placas nestes 

pacientes mesmo sabendo dos benefícios de sua utilização e da severidade das conseqüências 

do bruxismo não tratado. Esta conduta é totalmente compreensível já que a prevenção da 

perda dentária não justifica o grave risco de asfixia nestes pacientes. Com o propósito de 

possibilitar o uso de placa oclusal nestes pacientes, desenvolvemos a placa com retenção 

extra-oral, que será avaliada quanto a sua eficácia neste projeto de pesquisa. A placa oclusal 

com retenção extra-oral possui uma área de contato dentário semelhante as placas 

convencionais e uma haste extra-oral horizontal com comprimento maior que abertura da 

boca, o que impede que a placa seja deglutida ou aspirada mesmo quando se desprender dos 

dentes. Confeccionada em resina acrílica, possui um fio metálico interno como reforço que 

conecta a placa oclusal em sua borda anterior a haste extra-oral, através de uma pequena 

haste que se interpõe na região dos lábios. A haste extra-oral terá um revestimento macio 

para possibilitar um contato atraumático com a face do paciente. Este modelo já foi 

reproduzido com sucesso em um estudo piloto. O projeto será realizado nas clínicas da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus de Governador 

Valadares/MG. Primeiramente será feita a seleção dos participantes da pesquisa, respeitando 

os critérios de inclusão/exclusão e após resposta ao questionário inicial, serão moldados para 

confecção das placas oclusais. Após orientações aos responsáveis quanto ao uso da placa, as 

mesmas serão entregues para que se inicie o tratamento. As avaliações quanto aos resultados 

serão realizadas através de questionários novamente aplicados junto aos cuidadores e exames 

clínicos em um período de 7 dias após início de utilização da placa oclusal, sendo 

acompanhados semanalmente pelo período de 8 semanas. 

Contato: cleverton.rabelo@ufjf.edu.br 

 

 


