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Apresentação

No ano de 2019, a Universidade Federal de Juiz de Fora realizou a 4ª Semana 
de Ciência Tecnologia e Sociedade (SCTS) no Campus Avançado de Governador 
Valadares entre os dias 29 de outubro e 01 de novembro, integrando os pilares de 
atuação da Universidade Pública, Ensino, Extensão, Inovação e Pesquisa.
Assim como no ano anterior, o evento trouxe uma série de eventos satélite em sua 
organização, dando sequência a eventos já consolidados, como o IV Seminário de 
Iniciação Científica, a IV Mostra de Ações de Extensão e a II Mostra de Graduação 
da UFJF-GV, além de trazer para 2019 a novidade de realizar pela primeira vez o 
Simpósio IDEA - Inovação, Divulgação e Empreendedorismo Acadêmico. 
A programação dos eventos incluiu apresentações de trabalho dos quatro 
eixos acadêmicos abordados, produzidos por discentes, docentes, técnicos 
administrativos da UFJF-GV, além de palestras, oficinas, mini-cursos, mesas 
redondas, instalações pedagógicas, rodas de conversa e apresentações culturais, 
além de um Happy Hour de Inovação. 
Todos os trabalhos apresentados nestes eventos encontram-se publicados sob a 
forma de resumo nesta terceira edição da Revista de Ciência, Tecnologia e Sociedade 
da UFJF-GV (RCTS). A RCTS se consolida como uma ferramenta de divulgação dos 
trabalhos de excelência que são produzidos nas diferentes esferas de atuação da 
comunidade acadêmica do Campus, dando visibilidade e valorizando o trabalho 
desenvolvido por todos.
Ainda, neste volume da RCTS contamos com um anexo, com a publicação dos 
resumos dos trabalhos apresentados no “II Congresso de Gênero e Sexualidade do 
Leste Mineiro: protagonismo, direito e saúde”, que teve o objetivo de proporcionar 
à comunidade acadêmica em toda Minas Gerais, especialmente na região Leste do 
Estado, palestras com conteúdo envolvendo Gênero, Pautas Raciais, Sexualidade, 
Diversidade, Direito e Saúde. O evento foi realizado pela UFJF-GV, nos dias 19 e 20 
de outubro de 2019, quando ocorreram apresentações dos trabalhos inscritos, bem 
como uma mostra de trabalhos artísticos relacionados à temática, contando com a 
participação de aproximadamente 200 pessoas, de diversas idades e públicos, em 
especial público acadêmico universitário.
A Semana de Ciência Tecnologia e Sociedade e a Revista de Ciência Tecnologia 



e Sociedade são frutos do trabalho e esforço de Discentes, Docentes e Técnicos 
Administrativos do Campus Governador Valadares da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. A Coordenação Acadêmica do Campus GV, coordenadora da SCTS 
e da RCTS, teve uma grande colaboração das equipes organizadoras dos eventos 
temáticos e contou com o apoio das Pró-Reitorias de Extensão, Graduação e Pós-
Graduação e Pesquisa, além da diretoria de Inovação da UFJF.

Prof. Fábio Alessandro Pieri
Coordenador Acadêmico | UFJF Campus GV



Programação
29 de outubro de 2019, terça-feira
 

19h – Pitágoras / Sala 105
Apresentação cultural [Voz e Violão – Mariana Mendes]
Abertura
Mesa redonda – “Ensino, pesquisa, extensão e inovação no Brasil de 2019”
[Carlos Henrique Viveiros Santos, discente do curso de economia e Coordenador 
Geral do DCE UFJF GV; Mestre Diogo Mendes Rodrigues, coordenador de ações de 
extensão da PROEX/UFJF; professor Dr. Hilton Manoel Dias Ribeiro – GT Inovação, 
UFJF GV]

30 de outubro de 2019, quarta-feira

IV Mostra de Extensão (Unipac)
 
8h
Banner Ações de Extensão 1ª rodada
 
9h30 
Oficinas + Instalações Pedagógicas + Rodas de Conversa
 
10h
Apresentação cultural [Voz e Violão – Tiago Morais] 
 
10h15
Mesa redonda:
Extensão ou comunicação? Desafios para uma universidade socialmente 
referenciada
[Profa. Dra. Cristine Carole Muggler (Universidade Federal de Viçosa)] 

11h45 
Apresentação cultural [Grupo de Capoeira (Associação de Capoeira Arte e Raça) – 
professor Borracha – Município de Pescador]
 
13h
Banner Ações de Extensão 2ª rodada
 
14h30
Oficinas + Instalações Pedagógicas + Rodas de Conversa



15h
Apresentação cultural [Grupo de Capoeira (Associação de Capoeira Arte e Raça) – 
professor Borracha – Município de Pescador]
 
15h15
Direito das pessoas com deficiência 
[Advogado Célio, Município de Dom Cavati]

Outras Atividades Extensionistas (Unipac)

9h30 – 11h 
Viver bem e Mais: Idosos em Movimento
[instalação Pedagógica – Coord. Profa. Meirele Rodrigues Gonçalves]
 
Transformando vidas com saúde, educação e lazer 
[instalação Pedagógica – Coord. Profa. Schirley Maria Policário]
 
Nagô 
[instalação Pedagógica – Coord. Prof.  Reinaldo Duque B. L. Teixeira]
 
Acompanhamento nutricional em grupo e estratégias educativas
[Oficina – Coord. Profas. Kellem Vincha e Clarice Lima]
 
Alimentos Diet
[Roda de conversa – Coord. Profa. Daniela Corrêa Ferreira]
 
Centro Especializado em Laserterapia aplicada à Odontologia (CELAO)
[Roda de conversa – Coord. Profa. Fernanda Monbrini Pigatti]
 
Masculinidades
[Roda de conversa – Coord. Prof. Murilo Ramalho Procópio]
 
Abordagem cooperativa de conflitos e comunicação não-violenta
[Roda de conversa – Coord. Profa.  Nathane Fernandes da Silva]
 
Exposição Fotográfica, Prof. Ricardo Alves
[Curso de extensão Oficina de fotografia: Técnica, linguagem e subjetividade – 
Coord. Devani Tomaz Domingues]
 

14h30 – 16h
A importância da Metodologia de trabalho de mutirão no projeto de extensão 
DHRP
[Roda de conversa – Coord. Profa. Simone Cristine de Araújo Lopes e Profa. 



Marcella Lourenço Pereira]
 
Execução de alimentos com pedido de prisão: uma análise a partir de casos no 
projeto DHRP
 [Roda de conversa – Coord. Profa. Simone Cristine de Araújo Lopes e Prof. Daniel 
de Melo]
 
Crise do Estado, financiamento público e participação popular: o que sobrou para a 
Assistência Social
[Roda de conversa – Coord. Prof. Éder Marques de Azevedo]
 
Exposição Fotográfica, Prof. Ricardo Alves
[Curso de extensão Oficina de fotografia: Técnica, linguagem e subjetividade – 
Coord. Devani Tomaz Domingues]

19h
Apresentação esportivo-cultural
Entrada gratuita – aberto a toda comunidade
 
6º Festival do Movimento: Doces ou Travessuras?

31 de outubro de 2019, quinta-feira

II Mostra de Graduação da UFJF-GV
 
8h
Abertura da Mostra de Graduação
 
9h
Mesa redonda: Formei! E agora?
 
12h
Intervalo para almoço
 
13h
Apresentação dos Banners (Treinamento Profissional, Monitorias, Liga Acadêmica 
e PET)



I Simpósio IDEA
 
14h45 
Abertura do I Simpósio IDEA – Inovação, Divulgação e Empreendedorismo 
Acadêmico
15h
Mesa Redonda
 
15h55
Intervalo
 
16h
Apresentações
 
17h20
Encerramento
 
19h30
Happy Hour

1º de novembro de 2019, sexta-feira

IV Seminário de Iniciação Científica
 
8h
Abertura da IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFJF-GV
Seminário de Iniciação Científica
 
8h30
Mesa redonda: 
A importância da pesquisa para o desenvolvimento e democracia do Brasil
[Profa. Dra. Elaine Toledo Pitanga Fernandes (Universidade Vale do Rio Doce); Prof. 
Dr. Tonimar Domiciano Arrighi Senra (Instituto Federal de Minas Gerais – Campus 
Governador Valadares]; Prof. Dr. Bráulio de Magalhães Santos (Universidade 
Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares) – Moderador
 
10h
Apresentações dos trabalhos [1a. sessão]
 
12h
Intervalo [almoço]
 
13h
Apresentações dos trabalhos [2a. sessão]
15h



Grupo de Trabalho (GT)
Pesquisa na UFJF-GV: possibilidades, entraves e soluções
Prof. Dr. Pedro Henrique Berbert de Carvalho (Universidade Federal de Juiz de Fora 
– Campus Governador Valadares) – Moderador
 
16h
Encerramento [premiação de trabalhos]
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Papel da Monitoria de Endodontia I na 
formação acadêmica da atuação do monitor 

aos benefícios do aluno

Bernardo César Costa1

Mariane F.L.S. Lacerda2

Rafael Binato Junqueira3

Isabelle Torres4

Filipe Costa Almeida5

Christian Anderssen6

Luany Tavares7

Introdução: A importância da monitoria no ensino superior excede o caráter de 
obtenção de um título, seja no aspecto pessoal de ganho intelectual do monitor, 
seja na contribuição dada aos alunos monitorados e, principalmente, na relação 
interpessoal de troca de conhecimentos entre os professores da disciplina e o 
aluno monitor. Objetivo: desenvolver e estimular o aluno para a vida acadêmica; 
estabelecer melhor relação professor-aluno; desenvolver a destreza manual para 
instrumentação e obturação de canais; ser capaz de preparar e apresentar aulas 
e trabalhos acadêmicos sob orientação do professor; proporcionar um melhor 
aproveitamento acadêmico e integração com o Núcleo. Metodologia: Os monitores 
são selecionados, mediante prova escrita de conhecimentos que versem sobre 
pontos do programa da disciplina, e disponibilidade de 12 horas semanais para 
desenvolvimento das atividades previstas no programa sem, no entanto, prejudicar 
o cumprimento de suas atividades regulares. O aluno deve ter cursado previamente 
os créditos da disciplina teórica e prática para poder participar da seleção. Em caso 
de empate, o critério utilizado é a nota obtida na disciplina previamente cursada. 
Após o processo, os monitores participam das aulas laboratoriais, auxiliando 
os professores na orientação dos procedimentos. Resultados alcançados: é 
extremamente necessária a presença dos monitores, considerando que os alunos 
monitorados encontram dificuldades com acentuada frequência e cada dificuldade 
paralisa o trabalho, exigindo uma orientação individual, já que cada elemento 
dentário apresenta suas particularidades. Com a presença dos monitores, o 
aluno monitorado se beneficia com a diminuição da morosidade no atendimento, 
amenizando estresse, insegurança e em consequência alcança-se maior motivação 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, be_ccosta@yahoo.com.br
2      Doutorado, Departamento de Odontologia, mariane.lopes.santos@gmail.com
3      Doutorado, Departamento de Odontologia, binatojunqueira@gmail.com
4      Graduanda, Odontologia, bebelemariana@hotmail.com
5      Graduando, Odontologia, fcosta.almeida00@gmail.com
6      Graduando, Odontologia, christian.andersen880@gmail.com
7      Graduanda, Odontologia, luanytavares@hotmail.com



IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade - UFJF-GV | Anais de resumo de trabalhos32

à disciplina. Importância para a formação acadêmica dos discentes: ser monitor 
de Endodontia I proporciona uma experiência de grande importância na formação 
acadêmica dos futuros profissionais, visto que essa prática desperta e estimula a 
vocação para a vida acadêmica e ainda possibilita aprofundar os conhecimentos na 
Endodontia em função da diversificação da anatomia interna e externa dos dentes 
utilizados no treinamento prático, bem como aperfeiçoar suas habilidades manuais 
na Endodontia, enquanto ensina e demonstra ao aluno. Conclusão: a prática da 
monitoria de Endodontia I demonstra aspectos positivos para o discente-monitor, 
bem como, para os discentes e docente-supervisor. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Formação. Monitoria.
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Monitoria da disciplina 
Desenvolvimento Neuropsicossesoriomotor  

e intervenção precoce

Alessa Sin Singer Brugiolo1

Thamires Gabriela Silva Santos2

Pedro Henrique Faria Melquiades3

A disciplina Desenvolvimento Neuropsicossensoriomotor e Intervenção Precoce é 
destinada aos alunos do curso de graduação em Fisioterapia e visa proporcionar 
aos mesmos conhecimentos técnico-científicos sobre o desenvolvimento 
neuropsicossensoriomotor de lactentes e crianças desde o nascimento até os 
6 anos de idade necessários para avaliar adequadamente o lactente e a criança, 
reconhecer e diferenciar o desenvolvimento típico e atípico, identificar atrasos 
ou alterações no desenvolvimento e propor encaminhamento e estratégias de 
tratamento fisioterapêutico para esta população de acordo com a faixa etária e as 
alterações apresentadas. Objetivos: A monitoria da referida disciplina tem como 
objetivos despertar nos monitores a vocação pela carreira do magistério; oferecer 
aos monitores oportunidades de desenvolvimento de habilidades docentes; 
aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos dos monitores com relação ao 
conteúdo da disciplina e dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, através 
da interação entre os monitores, professora orientadora e os demais alunos. 
Metodologia: Para alcançar estes objetivos, os monitores participam de aulas 
teóricas e práticas, elaboram e ministram aulas, participam da elaboração e 
correção de trabalhos e provas, além de disponibilizarem uma carga horária semanal 
para esclarecimento das dúvidas dos alunos. É importante esclarecer que todas 
as atividades desenvolvidas são supervisionadas pela professora orientadora, no 
sentido de proporcionar aos monitores maior crescimento pessoal e profissional. 
Resultados alcançados: A cada semestre 30 alunos se beneficiam com a presença 
dos monitores em sala de aula e com as atividades desenvolvidas pelos mesmos. 
Importância para a formação acadêmica dos discentes: Esta iniciativa é de grande 
importância para o processo de formac ̧ão pessoal e profissional, ampliando as 
oportunidades dos discentes durante a graduação, principalmente no que se refere 
ao interesse pela carreira docente. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil. Saúde da Criança. Fisioterapia.
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A importância do monitor na endodontia 
clínica: uma estratégia extracurricular  
para melhoria do ensino aprendizado

Bernardo César Costa1

Mariane F.L.S. Lacerda2

Rafael Binato Junqueira3

Camila Lima Temponi4

Raquel Ribeiro de Oliveira5

Rhayssa Ferreira Canutto6

Christian Andersen C.O. Freitas7

Antônio Olinto Alves Cacique8

José Geraldo da Silva Júnior9

Introdução: a monitoria é entendida como instrumento para melhoria do ensino de 
graduação, através do estabelecimento de práticas e experiências pedagógicas que 
visem fortalecer a articulação entre teoria e prática, e tem a finalidade de promover 
a cooperação mútua entre discentes e docentes e a vivência com o professor e com 
as suas atividades técnico-didáticas. Objetivo:facilitar o processo de aprendizagem 
dos alunos, a partir das dificuldades com as quais o monitor se deparou quando 
cursava a disciplina e as dificuldades dos alunos atuais observadas pelo monitor, 
proporcionando ao professor abordar, de forma diferente ou mais facilitada, os 
assuntos de maior complexidade aos alunos. Metodologia: os monitores, juntos 
aos professores coordenadores fazem a triagem dos pacientes a serem atendidos 
pelos discentes matriculados na disciplina, auxiliam nos rx, no estabelecimento do 
diagnóstico, montagem da mesa clínica, cuidados com biossegurança e realização 
do tratamento endodôntico. Antes do início das atividades, os professores se 
reúnem com monitores para que juntos, tracem metas, objetivos, além de planejarem 
uma melhor metodologia de trabalho para melhores resultados. Monitores são 
incentivados a sugerir no que possa melhorar o andamento das atividades, por 
meio da experiência prévia como aluno da disciplina. São instigados à produção 
acadêmica e desenvolvimento de trabalhos interessantes, vivenciados na clínica 
de Endodontia. Resultados alcançados: a monitoria é de suma importância, seja 
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no ganho intelectual do monitor, seja na contribuição aos alunos monitorados. a 
interação aluno-monitor facilita a aprendizagem, fortalece a articulação entre teoria 
e prática, permite ao aluno melhor entendimento, celeridade e sedimentação do 
conhecimento. Importância para a formação acadêmica dos discentes: monitor 
tem oportunidade de conhecer melhor a disciplina escolhida, permitindo benefício 
mútuo entre ele, professor orientador e alunos que dela participam. A monitoria 
contribui para formação de estudantes e desenvolvimento da docência pelas 
possibilidades de atividades desenvolvidas cotidianamente em diversos casos 
clínicos da disciplina. Desse modo, o projeto de monitoria estimula a formação de 
várias aptidões no aluno monitor, que farão dele um profissional preparado para os 
desafios da profissão.Conclusão: a monitoria constitui um importante instrumento 
pedagógico para a melhoria do ensino na disciplina Endodontia II.

Palavras-chave: Aprendizagem. Formação. Monitoria.
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Relato de experiência de monitoria na 
disciplina Fundamentos da Ginástica II – 

Ginástica Artística

Clara Mockdece Neves1

Thayla Vieira da Silva2

Cleonaldo Gonçalves Santos3

Objetivo: A monitoria tem por objetivo auxiliar, orientar e esclarecer dúvidas dos 
alunos, dando suporte durante os estudos e as tarefas teórico-práticas. Além de 
preparar o discente para a prática docente e promover a cooperação entre discentes 
e docentes, estimulando a troca de conhecimentos. Metodologia: No início de cada 
semestre, foi realizada a apresentação dos monitores às turmas e estabelecido 
as formas de contato. Os monitores disponibilizaram horários para o atendimento 
presencial aos alunos semanalmente. Além disso, cada monitor escolheu um tema 
da disciplina para ministrar uma aula teórica, sob supervisão da orientadora. Foram 
traçadas estratégias para aproximação dos monitores à modalidade da ginástica 
artística. Resultados alcançados: Durante todo período da monitoria, os monitores 
mantiveram e promoveram a cooperação entre discentes e docente e dentre atividades 
desenvolvidas destacam-se: plantão de dúvidas, estudo dirigido pré-avaliação e auxílio 
na elaboração de trabalhos práticos. Os monitores puderam experienciar a atividade 
docente ministrando aulas com a supervisão da professora nos temas: “Argolas” e 
“Trave de equilíbrio” (2019/1) e “Salto sobre a mesa” e “Cavalo com alças” (2019/3), 
temas estes escolhidos pelos próprios monitores. Como estratégia para aproximação 
dos monitores à modalidade da ginástica artística, foi realizada uma visita técnica ao 
“Centro de Treinamento de Ginástica Artística - Time Brasil” e “Campeonato Brasileiro 
Caixa de Ginástica Artística” (Rio de Janeiro). Por fim, os monitores finalizaram 
recentemente o curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos na modalidade 
“Ginástica Artística”, do Instituto Olímpico Brasileiro, oferecido pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro. Importância para a formação discente: A monitoria proporcionou o ensino 
da Ginástica Artística na graduação em Educação Física através dessas aulas 
teórico-práticas, além da aproximação dos discentes com a modalidades através de 
atividades extras. Esta vivência foi considerada pelos monitores de caráter ímpar e de 
grande contribuição para a formação acadêmica e profissional.

Palavras-chave: Ginástica artística. Experiência docente. Esporte de alto rendimento. 
Monitoria.
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Monitoria da disciplina de Socorros de 
Urgência na Educação Física do curso de 

Educação Física da UFJF/GV

Luís Fernando Deresz1

Pedro Ian Barbalho Gualberto2

Introdução: A falta do conhecimento básico de primeiros socorros pode acarretar 
inúmeras situações negativas, indo desde a omissão de socorro até o agravamento 
de um trauma devido a manipulação incorreta da vítima. Lesões e acidentes são 
comuns no dia a dia do profissional de educação física devido as atividades físicas/
esportivas desenvolvidas por ele com seus alunos/clientes e pelas especificidades 
de cada um destes. Desta forma se torna de suma importância que o profissional 
possua conhecimentos básicos de primeiros socorros para prestar atendimento a 
uma vítima até a chegada do socorro especializado. Objetivo: Auxiliar o docente 
nas atividades teórico/práticas propostas na disciplina de Socorros de Urgência 
na Educação Física.  Metodologia: As atividades da monitoria tiveram seu início 
em agosto de 2019. As aulas da disciplina foram realizadas às quartas-feiras, 
de 13 horas às 16 horas, onde eram divididas em teórica e prática. As atividades 
exercidas pelo monitor foram: auxílio ao docente no planejamento do plano de 
curso e atividades avaliativas, organização dos materiais para as atividades 
práticas e avaliativas da disciplina e participação ativa nas aulas práticas afim 
de oferecer orientações e demonstrações das diferentes manobras e técnicas de 
primeiros socorros. Além disso, o monitor disponibilizou horas 4 horas por semana 
para atender os alunos que apresentassem dúvidas ou dificuldades referente ao 
conteúdo da disciplina. Resultados e importância para formação acadêmica do 
discente: Dentre os benefícios alcançados por esta monitoria podem ser citados: 
maior engajamento e aproveitamento por parte dos alunos nas aulas práticas da 
disciplina, melhor compreensão das diferentes técnicas e manobras de primeiros 
socorros e aperfeiçoamento da prática didática, acadêmica e profissional do 
monitor. Além disso, pela iniciativa do próprio monitor e do incentivo do docente foi 
proposto o primeiro curso de primeiros socorros para discentes da UFJF/GV. Neste, 
cerca de 60 discentes foram contemplados até o momento (foram realizados dois 
módulos dos três propostos). Por fim, espera-se que esta monitoria permaneça em 
vigor devido a sua importância para o docente e discentes da disciplina de Socorros 
de Urgência na Educação Física e para toda comunidade acadêmica da UFJF/GV.

Palavras-chave: Primeiros socorros. Prevenção de acidentes. Educação Física.
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Monitoria da disciplina de voleibol do  
curso de Educação Física da UFJF/GV

Danilo Reis Coimbra1

Heglison Custódio Toledo2

Alceir Guerson de Carvalho Filho3

Introdução: O voleibol é um desporto olímpico, que vem se tornando de grande 
visibilidade e avanço no mundo. Nesse sentido, o voleibol é um fenômeno 
sociocultural que traz várias perspectivas a serem desempenhadas em diversas 
áreas, estando direcionado ao profissionalismo, ambiente escolar, lazer e adaptado 
a pessoas com necessidades especiais. TUBINO (2002) aborda o esporte a partir 
de três manifestações: esporte-educação, que tem como meta o caráter formativo; 
esporte-participação, cujas finalidades são o bem-estar e a participação do 
praticante; esporte-desempenho, objetivando o rendimento dentro de uma obediência 
rígida as regras e aos códigos existentes para cada modalidade esportiva. Objetivo: 
Auxiliar docente nas atividades envolvidas no processo de ensino-aprendizagem da 
disciplina de voleibol. Desenvolver com o docente atividades teóricas e práticas na 
disciplina de voleibol. Metodologia: A atividade de monitoria na disciplina de voleibol 
teve seu início em abril de 2019. As aulas práticas da disciplina foram realizadas na 
Sociedade Recreativa Filadélfia, ás quintas-feiras, de 10 horas até 12 horas. Durante 
os dois períodos letivos de duração da monitoria, o número total foi de 50 discentes 
atendidos na monitoria. As atividades exercidas pelo monitor foram: auxílio ao 
docente no planejamento e durante as aulas, preparação da quadra e organização dos 
materiais para as atividades propostas. Envolvimento durante as aulas, por meio de 
participação ativa, fornecendo feedbacks e demonstração da execução técnica aos 
discentes. Além disso, o monitor atendeu os discentes com dificuldades no conteúdo 
da disciplina de voleibol, duas vezes por semana, quarta e quinta-feira, no horário das 
13 horas até 15 horas no prédio onde funciona o curso de Educação Física do Instituto 
de Ciências da Vida da UFJF. Resultados: Dinamismo durante as aulas e atendimentos 
individualizados antes, durante e após as aulas teóricas e práticas. Desenvolvimento 
de atividades teóricas e práticas, juntamente com o professor. Assim esta monitoria 
vem apresentando como resultado benefícios para os alunos da disciplina de voleibol 
e para o monitor  em sua formação acadêmica e profissional. Por fim, espera-se que 
esta monitoria permaneça ativa devido a sua importância para o desenvolvimento 
dos envolvidos, oferecendo os auxílios necessários aos discentes e ao docente da 
disciplina de voleibol do curso de Educação Física da UFJF/GV.

Palavras-chave: Voleibol. Monitoria. Educação Física.
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Metodologias ativas no processo de 
aprendizagem da disciplina Nutrição  

em Saúde Pública

Nizia Araújo Vieira Almeida1

Ana Claudia Batista2

Debates contemporâneos nas universidades sobre o processo ensino aprendizado têm 
sido ampliados, uma vez que a formação em saúde exige cada vez mais o desenvolvi-
mento de competências frente às necessidades atuais de saúde. Mudanças nos para-
digmas do ensino tradicional para o inovador, encontram nas metodologias ativas (MA), 
estratégias para o protagonismo dos estudantes na construção do saber e no desenvol-
vimento de competências preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cur-
sos da área de saúde. Nessa perspectiva, objetiva-se relatar a experiência da utilização 
de MA na disciplina Nutrição em Saúde Pública. Em todos os conteúdos abordados foi 
empregada uma técnica ativa dentre as quais: Aprendizagem Baseada em Equipes, Dra-
matização, Café Mundial, “O que sabemos sobre”, Problematização e vivências práticas 
em cenários reais. Durante o semestre, os discentes ainda constroem coletivamente em 
pequenos grupos, o Portfólio Reflexivo, um dos instrumentos de avaliação. As impres-
sões positivas, negativas e sugestões relativas à aprendizagem são levantadas ao final 
do processo. Para a aplicação das técnicas citadas, diferentes materiais foram produzi-
dos pela monitora e docente tais como “raspadinhas”, roteiros para dramatização e dis-
cussão de casos clínicos, cartazes com questões norteadoras e de aprendizagem, além 
da elaboração de material descritivo de todas essas aulas. A monitora mostrou-se mo-
tivada na preparação e participação das atividades, aspectos importantes na formação 
didática, além de gratificada pelos resultados positivos alcançados. Por outro ângulo, na 
visão dos estudantes notou-se pelas avaliações escritas que a utilização das MA na dis-
ciplina oportunizou maior aprendizado e desenvolvimento de habilidades muitas vezes 
esquecidas como a criatividade e comunicação entre os pares. Destaca-se no portfólio, 
a descrição de “quem sou eu?”, onde os estudantes relatam suas histórias de vida e 
superações, tornando-os mais conhecidos a si mesmos e aos outros. Conclui-se que a 
mudança do modelo totalmente tradicional para um que utilize MA, facilita uma forma-
ção em saúde mais autônoma, apta ao trabalho em equipe e que estimula a liderança e 
a criticidade reflexiva.  Pôde-se ainda perceber a importância da inserção do monitor na 
disciplina pela integração com o professor em sua prática diária, no desenvolvimento de 
habilidades e atitudes na condução e orientação discente, aspectos que contribuem ao 
melhor preparo para futura atuação profissional.  

Palavras-chave: Aprendizado. Formação Profissional. Saúde Pública.
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Importância do monitor da disciplina de Dentística I

Werônica Jaernevay Silveira Mitterhofer1

Eliseu Aldrighi Munchow2

Andreza Soares Silva3

Introdução: A monitoria na graduação intensifica a relação professor-aluno-
instituição permitindo ao aluno-monitor desempenhar funções junto ao docente 
durante as aulas teóricas e práticas atuando como veículo facilitador do processo 
de aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento das atividades propostas pela 
disciplina, identificando e auxiliando nas dificuldades especificas de cada discente. 
Objetivo: Auxiliar os alunos, colaborando para o seu desenvolvimento na disciplina, 
identificando as possíveis dificuldades e ajudando a solucioná-las. Ser canal de 
informação entre discente e docente, apresentando as dificuldades de quando cursou 
a disciplina, propiciando ao professor uma abordagem inovadora, a fim de facilitar o 
entendimento aos demais alunos. Além de ser uma forma de metodologia ativa para 
que o aluno-monitor aprofunde os seus conhecimentos na área alvo da monitoria. 
Metodologia: Os monitores atuam de forma ativa na realização das atividades 
teórico/práticas, organizando o ambiente para o momento da aula, providenciando 
os materiais necessários para o desenvolvimento das mesmas. Auxiliam os alunos 
na montagem da sua mesa clínica para a realização dos procedimentos, estando 
sempre à disposição para elucidar as dúvidas dos discentes em relação ao conteúdo 
da disciplina (teórico/prático laboratorial). Desse modo, a função dos monitores 
baseia-se em acompanhar e auxiliar efetivamente nas atividades teóricas e práticas 
da disciplina de Dentística I. Resultados alcançados: Ampliação do conhecimento 
teórico-científico, visto que o monitor apresenta-se em modo constante de 
aprendizado junto ao docente, no seu preparo para realização das atividades teóricas 
e laboratoriais. A monitoria é o canal para a formação integrada do aluno, incentivo a 
pesquisa e a docência. Ademais, ocorre um desenvolvimento de suas habilidades de 
comunicação, o que proporciona uma melhor capacidade de escutar e de desenvolver 
argumentos frente aos questionamentos apresentados. Importância para a formação 
acadêmica dos discentes: por meio da monitoria há uma aproximação do discente por 
sua área de interesse, sendo uma experiência ímpar na em sua carreira acadêmica. 
Além de propiciar uma experiência na atividade da docência, na aquisição de novos 
conhecimentos, compromisso e responsabilidade, já que a monitoria tem um caráter 
formativo. Conclusâo: a monitoria é de grande importância para o monitor-monitorado-
docente, contribuindo para o processo de aprendizagem e formação acadêmica.

Palavras-chave: Dentística. Formação. Monitoria.
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Monitoria da disciplina Basquetebol do  
curso de Educação Física – UFJF/GV

Danilo Reis Coimbra1

Beatriz Magalhães Pereira2

Lucas Duarte Medeiros3

Introdução: O Basquetebol é uma modalidade coletiva na qual o objetivo é introduzir 
uma bola no cesto da equipe adversária, sendo declarado vencedora a equipe que 
fizer a maior pontuação. Machado; Galatti e Paes (2014) afirmam que o esporte é um 
fenômeno sociocultural de natureza educacional, característica que é evidenciada 
quando a prática esportiva recebe um tratamento pedagógico adequado, podendo 
contribuir de maneira significativa para a formação cidadã. Atualmente o Basquete 
é dividido em duas maneiras distintas de ser jogado, o tradicional (5x5) e o 3x3, que 
terá sua estréia como modalidade olímpica em Tóquio 2020. A forma tradicional é 
disputada desde 1936 em Berlim. Objetivo: Proporcionar a participação em projeto 
acadêmico de ensino; Auxiliar na orientação dos discentes em seus estudos e 
realização de trabalhos da disciplina; colaborar com a preparação do material 
didático-pedagógico; conduzir plantões de dúvida sobre conteúdo. Metodologia: A 
monitoria teve seu início em março de 2018, e possui convênio com a Sociedade 
Recreativa Filadélfia onde acontecem as aulas práticas da disciplina às quintas-
feiras, de 8H às 10H. O monitor tem como atividade pratica: auxílio ao docente 
para elaboração das aulas, organização dos materiais e quadra e participação 
ativa dentro das atividades propostas. Além disso, o monitor se dispõe uma vez 
por semana (quinta-feira), de 13H às 15H na UNIPAC para receber os alunos da 
disciplina que desejam sanar suas possíveis dúvidas referente ao conteúdo da 
mesma. Resultados: A participação do discente no projeto de monitoria permitiu 
um campo de atuação voltado para o estímulo à docência e de atuação no campo 
de trabalho prático do basquete. Vale ressaltar também, como ponto positivo, 
a participação de um discente nas atividades, haja vista que isso se torna um 
facilitador de comunicação entre os demais discentes da turma. Por fim, espera-
se que esta monitoria permaneça ativa devido a sua importância, oferecendo os 
auxílios necessários aos discentes e ao docente da disciplina Basquetebol do curso 
de Educação Física da UFJF/GV.

Palavras-chave: Basquetebol. Monitoria. Educação Física.
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Monitoria da disciplina de  
Fisioterapia em Pediatria 

Larissa Carvalhaes de Oliveira1

Jhéssica Ferreira Alves Vilela2

Laura Bianca Dorásio da Silva3

Introdução: Ofertada aos discentes do sétimo período do curso de Fisioterapia 
da UFJF/GV, a disciplina de fisioterapia em pediatria busca proporcionar a esses 
alunos, o conhecimento e a vivencia sobre a atuação do fisioterapeuta nas principais 
disfunções neurológicas e musculoesqueléticas que afetam crianças de 0 a 12 
anos de idade. Aborda também a aplicação de métodos, técnicas e instrumentos 
de avaliação, descrição dos equipamentos auxiliadores de função e a aplicação 
dos principais tratamentos fisioterapêuticos nas disfunções pediátricas, baseada 
num raciocínio clinico construído ao longo da disciplina.  Objetivo: Os principais 
objetivos dos monitores na presente disciplina é auxiliar o docente orientador na 
condução das aulas práticas com os discentes, possibilitar uma boa interação 
entre monitores, orientador e alunos, despertar no aluno a vocação para carreira 
docente, colaborar com o docente orientador para sanar as principais dúvidas dos 
alunos, aprofundar conhecimentos teóricos e práticos na disciplina. Metodologia: 
Para que se possa alcançar os objetivos propostos, é necessário que os monitores 
participem ativamente das aulas teóricas e práticas, e da elaboração de trabalhos 
avaliativos, provas e demais atividades. Precisam disponibilizar uma carga horária 
adequada para sanar as possíveis dúvidas dos discentes e além disso, ministrar 
aulas. Todas essas atividades são supervisionadas pelo professor orientador 
da disciplina, para trazer mais segurança ao monitor e crescimento profissional. 
Resultados: Com a presença do monitor, o dinamismo e a participação dos discentes 
nas aulas aumentam, eles conseguem ter um acesso mais rápido para possíveis 
esclarecimentos do conteúdo pertinente a aula e com isso, o seu rendimento 
acadêmico tende a melhorar. Importância para a formação acadêmica: Para o 
discente, a monitoria é de extrema importância em razão de permitir a associação 
entre o ensino e aprendizado, contribuindo para a qualificação da formação 
profissional ao permitir vivência de práticas da carreira acadêmica, exigindo do 
monitor uma responsabilidade, concentração, domínio de conteúdo e boa relação 
interprofissional. 

Palavras chave: Pediatria. Monitor. Discentes. Aprendizado.

1      Graduada, Departamento de Fisioterapia, larissa.oliveira@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Fisioterapia, jhessicavilela@gmail.com
3      Graduanda, Fisioterapia, lauradorasio@hotmail.com
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Projeto de Monitoria Disciplina:  
Matemática Aplicada à Saúde

Wesley William Gonçalves Nascimento1

Júlia Almeida Nunes2

Bruno Patrick Albino de Carvalho3

Este projeto tem por objetivo auxiliar os alunos que estão com dificuldades de acom-
panhamento na disciplina Matemática Aplicada à Saúde e contribuir para que tenham 
um melhor desempenho no processo de aprendizagem. Os estudantes recém ingressa-
dos no curso de Farmácia têm apresentado relativa dificuldade para acompanhamento 
dos conteúdos tratados nesta disciplina, devido a uma falta de base teórica frequente-
mente observada. Contudo, a disciplina citada é de fundamental importância para os 
alunos, pois, serve de base para o decorrer dos estudos em seu curso, visto que outras 
disciplinas utilizarão os conhecimentos matemáticos adquiridos, além de uma melhor 
capacitação profissional. Desta forma o auxílio dos monitores é fundamental durante 
esse processo. O desenvolvimento do projeto tem como metodologia o auxílio direto 
aos estudantes através de acompanhamento na biblioteca da universidade ou em salas 
de aula previamente reservadas quando há um número maior de discentes presentes. 
Também são empregadas apostilas complementares que abordam temas básicos da 
disciplina para fortalecer e relembrar o conteúdo visto no Ensino Médio e programas de 
visualização gráfica, para facilitar o entendimento. Além disso, adota-se a discussão e 
o sanamento de dúvidas por meio das redes sociais como, por exemplo, um grupo no 
WhatsApp contendo os alunos e os monitores. Há também, a contribuição dos monito-
res para o planejamento e elaboração de materiais para a realização de aulas com dife-
rentes didáticas propostas pelo professor. O curso de Matemática oferecido pelo depar-
tamento de Farmácia do nosso Campus, tem como característica principal, aplicações 
dos temas discutidos em assuntos correlacionados a área de atuação do farmacêutico, 
sendo assim, as contribuições dos monitores na elaboração das estratégias didático-
-pedagógicas são muito importantes. Com isso, tem-se notado resultados expressivos 
a partir da atuação do projeto, tendo os discentes da disciplina com um melhor desem-
penho nas avaliações, tendo por consequência, um aumento significativo no número de 
aprovações, a citar, o primeiro semestre de 2019, onde foram obtidos índices muito sa-
tisfatórios. Por fim,  este projeto além de auxiliar os alunos que estão com dificuldades 
de acompanhamento nas disciplinas, também oferece oportunidades aos alunos que se 
destacam na disciplina e que se interessam na execução da monitoria despertando a 
vocação para a carreira docente. 

Palavras-chave: Monitoria. Matemática Aplicada. Farmácia. Estratégias Pedagógicas.

1      Doutorado, Departamento de Farmácia, wesley.nascimento@ufjf.edu.br 
2      Graduando, Farmácia, juliaalmeida0841@gmail.com
3      Graduando, Farmácia, brunopatrick@gmail.com
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Projeto de Monitoria  
Disciplina: Física Fundamental I

Wesley W. Gonçalves Nascimento1

Matheus Fonseca Felipe2

Augusto Macedo Brandão3

O projeto tem por objetivo auxiliar os alunos que estão com dificuldades de acompanha-
mento na disciplina Física Fundamental I. A partir dele objetiva-se, contribuir para que os 
estudantes tenham um melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem, além 
de realizar a interlocução entre os alunos com dificuldades nas disciplinas e o profes-
sor e ainda aprimorar o conhecimento dos envolvidos. Os alunos ingressados no curso 
de Farmácia da UFJF-GV apresentam frequentes dificuldades de acompanhamento dos 
conteúdos apresentados nesta disciplina, devido uma formação muitas vezes deficitá-
rias no Ensino Médio. Desta forma a atuação dos monitores se torna fundamental. É 
importante destacar que a disciplina citada é de grande importância para os alunos, pois, 
serve de base para o decorrer dos estudos em seu curso, visto que outras disciplinas 
utilizarão os conhecimentos adquiridos, além de uma melhor capacitação profissional 
do futuro farmacêutico. A ementa desta disciplina tem enfoque central em aplicações 
da Física para Farmácia, uma vez que  princípios Físicos são a base de funcionamento 
da maioria das tecnologias de análises e ainda ajudam a elucidar importantes fenôme-
nos fisiológicos estudados. A metodologia de atuação desse projeto utiliza de encontros 
realizados entre alunos e monitores, onde ocorrem o auxílio em dúvidas, além de uma 
troca de experiências e conhecimentos entre eles, proporcionando assim uma melhora 
no desempenho acadêmico dos discentes. Outras formas de atuação também ocorrem, 
especialmente, para que os alunos da disciplina possam de forma rápida, entrar em con-
tato com os monitores. Assim, foi criando um grupo em uma rede social (WhatsApp) 
para que os mesmos possam tirar dúvidas sobre a matéria. Também está sendo elabo-
rada uma apostila autoral pelos monitores, sob a orientação do professor, contendo todo 
o conteúdo da disciplina, para que os alunos possam se orientar durante as explicações 
ministradas pelo professor ou pelo monitor durante eventuais encontros. Os monitores 
também auxiliam o docente em atividades pedagógicas propostas, como em materiais 
complementares (Power Point, Slides), ou mesmo pesquisando e buscando novidades 
e ferramentas que possam tornar a aula mais interativa e dinâmica, para efetividade do 
conteúdo aplicado. Por fim, é de suma importância enaltecer as oportunidades oferta-
das aos discentes pelo programa com bolsas de monitoria, contribuindo com o desper-
tar dos alunos à vocação pela carreira docente.

Palavras-chave: Monitoria. Física Aplicada. Farmácia. Estratégias Pedagógicas.

1      Doutorado, Departamento de Farmácia, wesley.nascimento@ufjf.edu.br 
2      Graduando, Farmácia, theusffonseca-@hotmail.com
3      Graduando, Farmácia, augustomacedo12@hotmail.com
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Monitoria de Periodontia: Importância na 
formação acadêmica do aluno monitor

Fernanda de Oliveira Bello Corrêa1

Ana Emília Farias Pontes2

Cleverton Corrêa Rabelo3

Braion Starly Ferreira dos Santos4

Letícia Marinho dos Santos5

A monitoria de Periodontia foi realizada nas disciplinas de periodontia I e periodontia 
II, durante 12 horas semanais, em ambos os semestres de 2019.Os alunos monitores 
realizaram orientações supervisionadas pelos docentes nas atividades clínicas 
e laboratoriais, envolvendo auxílio/orientação quanto a utilização correta dos 
instrumentais, preenchimento das fichas dos pacientes, supervisão dos alunos quanto 
ao uso de equipamento de proteção individual (EPI) e assepsia do ambiente de trabalho, 
apoio no preparo de modelos em gesso para atividades práticas laboratoriais, digitação 
dos periogramas realizados nas disciplinas, entre outras.A interação dos monitores 
com os alunos envolveram as atividades práticas, durante o curso da disciplina, bem 
como orientações extraclasse, atuando como um mediador entre aluno-professor. No 
ano de 2019 iniciou-se um novo projeto baseado em metodologia ativa na disciplina 
de periodontia I onde o aluno monitor teve a experiência de avaliar as apresentações 
dos discentes e emitir conceitos, atuando de forma similar ao professor. Participar do 
“Periogame” proporcionou aos monitores e aos discentes novos saberes por colocar 
os alunos como os principais agentes de seu aprendizado, estimulando o senso crítico 
e reflexivo, incentivados pelos professores que conduziram a atividade. Conclui-se 
que o programa de monitoria em periodontia, além de proporcionara os monitores um 
campo de visão mais amplo, contribui para o aprimoramento de seus  conhecimentos 
e desenvolvimento de suas habilidades práticas\clínicas.Adicionalmente, permite aos 
ingressados descobrir o interesse pela vocação docente e despertar o interesse para 
outras experiências acadêmicas como as iniciações científicas. Nessa perspectiva, 
o conhecimento recebido e as experiências vividas entre o professor e aluno monitor 
contribuem para um aprendizado que vai além dos conhecimentos científicos e 
acadêmicos, mas que envolve também o crescimento pessoal e das interrelações 
sociais com influencia positiva na futura vida profissional dos alunos monitores.

Palavras-chave: Doenças periodontais. Desbridamento periodontal. Habilidades 
sociais. Planejamento em saúde.

1       Doutorado, Departamento de Odontologia, fernanda.bello@ufjf.edu.br
2       Doutorado, Departamento de Odontologia, anaemilia.pontes@ufjf.edu.br
3       Doutorado, Departamento de Odontologia, cleverton.rabelo@ufjf.edu.br
4       Graduando, Odontologia, braionstarly@gmail.com
5       Graduanda, Odontologia, letymarinho@hotmail.com
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Relato de Experiência: Uma Visão da 
Importância do Exercício da Monitoria 

de Metabolismo e Genômica Nutricional

Maria Anete Santana Valente1

Deysimara de Cássia Santos2

O exercício da monitoria é uma prática comumente observada nas instituições 
de ensino superior, onde ocorre a inserção dos alunos monitores em atividades 
extracurriculares. Desta forma, a monitoria é uma modalidade de ensino e 
aprendizagem, que fomenta a formação integrada do aluno nas atividades de ensino 
dos cursos de graduação. Contudo, esta prática visa ainda promover benefícios 
tanto para os alunos, quanto para o professor, além do próprio aluno monitor. Assim, 
esta propicia a união da teoria e a prática, possibilitando um estudo mais acurado 
dos conteúdos, que outrora não é possível abordar em sala de aula. Portanto, 
objetiva promover o auxílio no desenvolvimento e evolução da disciplina, com o 
intuito de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. O trabalho de monitor 
decorre durante todo o semestre, em turno integral, de acordo a disponibilidade de 
horário em comum com os demais discentes da disciplina, perfazendo um total de 
6 horas semanais. Logo, a troca de conhecimento se dá mediante a explanação das 
dúvidas dos alunos e auxiliando na resolução de situações problemas passadas 
pelos professores no âmbito da sala de aula. O contato entre alunos permite a 
identificação das dificuldades e fragilidades destes, auxiliando ao professor na 
elaboração de estratégias para amenizá-las. Evidência-se assim, a importância 
da presença de um monitor na disciplina Metabolismo e Genômica Nutricional, 
pois é o momento de transição entre as disciplinas básicas para conteúdos mais 
específicos, oferecendo suporte para formação de uma bagagem e aplicação na 
prática em nutrição. É importante ressaltar que a prática da monitoria representa um 
grande desafio, porque, além de ser uma experiência nova, exige uma postura mais 
séria, para atender os alunos angustiados e ansiosos, decorrente da necessidade de 
aprender, bem como para elaborar ferramentas pedagógicas capazes de estimular 
a busca dos discentes pelo monitor, pois a demanda, muitas vezes é insatisfatória. 
Porém, o exercício da monitoria excede o caráter obrigatório, abrange aspectos de 
ganho pessoal e intelectual, no desenvolvimento de relações interpessoais, bem 
como no desenvolvimento das habilidades inerentes à docência, aprofundamento 
em conhecimentos específicos e a contribuição com o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos monitorados. 

Palavras-chave: Monitor. Ensino. Aprendizagem. Metabolismo. Genômica Nutricional.

1       Doutorado, Departamento de Nutrição, anete.valente@ufjf.edu.br
2       Graduanda, Nutrição, deysimara16@gmail.com
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Projeto de monitoria na disciplina de 
Pesquisa Quantitativa em Educação Física

Cristiano Diniz da Silva1

Andressa Oliveira Silva Pimenta2

Objetivos: O presente projeto de monitoria objetiva proporcionar auxílio e orientação 
tutorial aos discentes de graduação matriculados na disciplina “Pesquisa Quantitativa 
em Educação Física”, do 3º período do curso de Educação Física da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Além disso, visa oportunizar 
vivência prática e didática ao discente monitor (a) que se encontra incluso em um 
constante processo de ensino-aprendizagem. Metodologia: A monitoria teve início 
na data de 09/04/2019 e sua vigência é prevista até a data de 06/12/2019, sendo 
inédita a seleção de um monitor (a) para tal disciplina. Após a seleção, divulgação e 
apresentação do monitor (a) aos discentes. A disciplina possui carga horária de 60 
horas sendo grande parte destas executadas em laboratórios de informática, devido 
a demanda de utilização de recursos tecnológicos e estatísticos no seu decorrer. As 
atividades da monitoria são realizadas as quartas-feiras em acompanhamento dentro 
de sala de aula, ocorrendo também encontros extraclasses as quintas e sextas-feiras 
nas dependências da Universidade. Ao final da disciplina, os discentes precisam redigir 
um projeto de pesquisa experimental na temática da Ciência do Esporte, exercício e 
atividade física, sendo este um dos pontos de maior exigência da disciplina. Neste 
momento, o monitor (a) fica a disposição para discutir e orientar sobre as ideias 
que surgem, sobre os critérios de validação da metodologia elencada, além de dar 
segurança aos alunos, principalmente aqueles que possuem maior dificuldade. 
Resultados: Até o presente momento, a monitoria instalada na disciplina de Pesquisa 
Quantitativa no ano de 2019 vêm se mostrando de grande importância no que diz 
respeito ao acompanhamento e aconselhamento dos discentes, contribuindo para 
a formação de conhecimento e acarretando em desfechos positivos nas avaliações 
dentro da disciplina, proporcionando um aproveitamento acadêmico mais eficaz. 
Importância: Tendo sua ementa voltada para os métodos e técnicas da pesquisa 
científica e bioestatística, os desenhos experimentais usuais na Ciência do Esporte e 
Educação Física, bancos de dados e processamento de rotinas em software estatístico 
livre (BIOESTAT) fazem parte da rotina de atividades de ensino. Por relato dos alunos 
e resultados referendados pelo professor orientador, a presença de monitor tem se 
tornando extremamente necessária para o efetivo alcance dos objetivos da disciplina 
na capacitação do futuro Bacharel em Educação Física.

Palavras-chave: Monitoria. Pesquisa. Ciência do esporte. Atividade física.

1       Doutorado, Departamento de Educação Física, cristiano.silva@ufjf.edu.br
2       Graduanda, Educação Física, oliveiraandressa029@gmail.com
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Monitoria em Educação Física  
para Pessoas com Deficiência

Silvana Lopes Nogueira Lahr1

Mateus Gonçalves da Silva2

A monitoria na respectiva disciplina tem visado ao discente monitor a oportunidade de 
fortalecer seu conhecimento na atuação da Educação Física para Pessoas com Defi-
ciência, além de acompanhar e participar das atividades estabelecidas no cronograma 
da disciplina. Além disso, visa oportunizar a participação em atividades concernentes 
ao ensino, possibilitando uma vivência prática pedagógica, estimulando o interesse pela 
carreira docente. O monitor tem a função de melhorar a apreensão do conhecimento 
pelos alunos que cursam a disciplina, por meio de práticas voltadas para a minimização 
das dificuldades que alguns deles possuem no processo ensino-aprendizagem. A mo-
nitoria em Educação Física para Pessoas com Deficiência foi iniciada após processo 
seletivo, que constou de uma prova teórica e entrevista, e seguinte à aprovação, foi 
necessário o preenchimento e a entrega de documentação. Antes de iniciar as práticas 
propriamente ditas, o monitor recebeu instruções de como deve atuar e auxiliar o pro-
fessor nas mais diversas atividades. Em específico, a respectiva monitoria teve início 
no mês de setembro de 2019, e tem sido realizado o auxílio ao professor-orientador 
nas atividades da disciplina, tais como: ajuda na elaboração e mudanças no plano de 
curso, colaboração em aulas práticas, montagem de listas, envio de informações sobre 
trabalhos e atividades, entre outros. Os atendimentos com o monitor e aulas de moni-
toria direcionada aos alunos da disciplina ocorre uma vez por semana, em horário que 
atende a todos os discentes. A experiência enquanto aluno monitor tem proporcionado 
vivências singulares, bem como a aprofundamento no estudo de temas da disciplina. 
Como isso, tem ocorrido aperfeiçoamento de conceitos já aprendidos durante a realiza-
ção da disciplina em momento anterior. A interação com os alunos tem se dado tanto 
durantes as aulas da disciplina, quanto pelo contato por e-mail e por aplicativos de 
mensagens, bem como na disponibilização em horário extraclasse. Assim, a monitoria 
vem permitindo o desenvolvimento da autonomia, do apoio e estímulo a uma interação 
acadêmica e docente. Como produto, tem sido possível identificar que ela contribui no 
contexto universitário com o incentivo à docência, com a ampliação de possibilidades 
nos diferentes contextos de atuação profissional, e contribuído diretamente para a for-
mação profissional e qualificação para atuar no ensino.  

Palavras-chave: Monitoria. Processo ensino-aprendizagem. Pessoas com 
Deficiência. Docência.

1       Doutorado, Departamento de Educação Física, sillnogueira@yahoo.com.br
2       Graduando, Educação Física, mateus_goncalves2012@hotmail.com
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Monitoria de Práticas Integrativas:  
Atenção à Saúde

 Thais Santos Contenças1

Chloé Dutra de Oliveira2

Thayenne Azevedo3

O mercado, atualmente, demanda profissionais com visão abrangente, sistêmica 
e interdisciplinar, o que requer uma formação generalista. O projeto de monitoria 
vem então buscando proporcionar tanto ao monitor quanto ao aluno de graduação, 
uma dinâmica de aula diferente do método tradicional, com abordagem teórico-
orientadora e prática da disciplina. O monitor tem a oportunidade de se familiarizar 
com a atividade docente por meio de condução de grupos de discussão 
relacionados a atuação do profissional fisioterapeuta no ambiente hospitalar, além 
de proporcionar o aprofundamento no estudo das diversas áreas de atuação do 
fisioterapeuta em ambiente hospitalar. Para o aluno, a monitoria e a experiência no 
ambiente hospitalar proporcionará um contraponto às aulas teórico-orientadoras, 
havendo mais tempo para discussões, possibilitando a resolução de dúvidas 
e opiniões tanto com o monitor quanto com os demais colegas em grupos de 
discussão e visitas aos cenários de práticas, sendo possível vivenciar um pouco dos 
quesitos que são precisos para uma atuação digna e efetiva, onde o fisioterapeuta 
seja capaz de realizar uma avaliação e um diagnóstico cinético-funcional com 
eficiência, traçando um plano de tratamento fisioterapêutico adequado, executando 
técnicas e acompanhamento da resposta do paciente à intervenção, visando uma 
melhora na função e da qualidade de vida. Assim, auxilia numa base profissional 
de excelência, visto que na prática hospitalar, o fisioterapeuta deve estar preparado 
para trabalhar em equipe e seguir os princípios éticos do exercício profissional, 
para equilibrar a técnica bem executada, de acordo com a demanda do paciente, e 
contribuir com o grupo de trabalho para a evolução positiva do indivíduo acometido. 
Ressaltando-se, finalmente, a importância de uma formação acadêmica prática 
generalista e de qualidade, com uma carga horária prática considerável e que 
promova o desenvolvimento psicoprofissional em alunos, para que sejam cada 
dia melhores e mais preparados para evoluir e lhe dar com situações diversas e 
adversas, possibilitando o treinamento em serviço, durante a graduação de forma 
efetiva.

Palavras-chave: Monitoria. Fisioterapia. Hospital. Interdisciplinar. Atenção terciária.

1      Doutorado, Departamento de Fisioterapia. thaiscontencas@gmail.com
2      Graduanda, Fisioterapia, oliveirachloe1@gmail.com
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Relato de experiência: Monitoria em  
Biofísica Aplicada a Fisioterapia

Ione Maria de Matos1

Styllon Ferreira dos Santos2

Introdução: A biofísica é o estudo das ocorrências aplicadas aos organismos, 
destacando as funções nos organismos vivos, estudadas pelas leis da física 
teórica. Procura, portanto, explicar as associações entre os organismos vivos e o 
ambiente em que se relacionam. Consideram-se os estudos biofísicos, aos estudos 
comparativos da bioquímica e fisiologia, por exemplo, pois uma, de modo geral, 
pesquisa as funções biológicas aprofundadas pelas leis da química, enquanto a 
outra estuda as funções do organismo vivo, respectivamente. Na área da saúde, a 
biofísica compõe o conjunto de disciplinas do ciclo básico do curso de Fisioterapia. 
Uma das maneiras de fixar o conhecimento proporcionado aos discentes, é por meio 
da monitoria, uma atividade extra-classe, em que o monitor trabalha em conjunto 
com o docente para potencializar o ensino provido pela universidade. Objetivo: 
relatar a experiência vivenciada durante as atividades de monitoria realizadas com 
estudantes de uma instituição pública de ensino. Metodologia: Estudo descritivo, 
tipo relato de experiência, elaborado no contexto da disciplina de Biofísica 
ministrada no primeiro período do curso de Graduação em Fisioterapia. Resultados: 
No período de março a setembro de 2019 foram realizados 72 encontros com o 
intuito de sanar dúvidas e explicar o conteúdo. Nesses encontros foram realizadas 
juntos com os alunos atividades de revisão em forma de estudos dirigidos, resumos, 
explicações e metodologia ativa. Essa experiência despertou habilidades teóricas 
e prática relacionadas à disciplina, auxiliando na mudança dos diversos métodos 
de aprendizado que cada aluno possui, levando em consideração as dificuldades 
enfrentadas no aprendizado de cada aluno. Relevância acadêmica: A realização 
de monitorias promove um ambiente de ensino, cujos benefícios se estendem aos 
discentes, docentes e monitores, consistindo numa troca de experiências e saberes. 
Para os discentes a monitoria facilita e maximiza o aprendizado, para os docentes, 
representa a capacidade de fragmentar as atividades; qualificar o aluno monitor à 
carreira acadêmica e para os monitores, vivências que o qualificam para aprofundar 
o conhecimento, praticar a docência e maior habilidade para desenvolver trabalhos 
em equipe. E ainda, a proposição de avaliação feita pelo monitor aos alunos visa 
avaliar as reais dificuldades e reduzir o índice de reprovação.

Palavras-chave: Biofísica. Monitoria. Ensino. Experiência.

1      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, ione.matos@ufjf.edu.br 
2      Graduando, Fisioterapia, styllon00@hotmail.com
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Monitoria de Farmacologia Clínica  
como forma ativa de aprendizagem

Thiago Vinicius Ávila1

Ana Letícia de Oliveira Figueiredo Alessandri2
Júlia Fontes Parizzi3

Samuel Sousa Viana4

Sara Fiorillo Rocha de Resende5

Yan Oliveira Pereira6

Objetivos: O projeto de monitoria tem como objetivo auxiliar alunos que apresentem 
dúvidas na disciplina de Farmacologia (para os cursos: medicina, nutrição e 
odontologia), de forma didática e prática, muitas vezes com métodos diferentes 
daqueles utilizados em sala de aula. Assim, desenvolve habilidades no monitor, o qual 
também é beneficiado com a atividade. Metodologia: durante o desenvolvimento 
do projeto de monitoria, o monitor possui a oportunidade de dedicar à temática 
da farmacologia e desenvolver a habilidade de didática e comunicação, a qual 
normalmente é aprofundada durante a graduação. Ainda, nota-se que durante as 
atividades, a relação entre monitores, alunos e professor é ampliada, havendo 
trocas de informações e experiências essenciais para o crescimento pessoal e 
profissional. Na prática, ocorrem os plantões de atendimento, em que os monitores 
se disponibilizam para esclarecer dúvidas e oferecer informações adicionais aos 
discentes. Dentro do projeto, a principal atividade realizada foi a aplicação dos 
Grupos de Estudos. Consiste em um grupo de discussão em que casos clínicos 
são apresentados, e os graduandos em conjunto com os monitores debatem as 
problemáticas clínicas, que estão correlacionados a teoria, auxiliando na fixação 
do conhecimento. Resultados: os alunos encontram um amparo para elucidação de 
dúvidas e os monitores desenvolvem competência e aptidão para diferentes funções 
da vida acadêmica. Importância para formação acadêmica dos discentes: sendo 
assim, a partir do apresentado, conclui-se que o projeto de monitoria constitui uma 
via de mão dupla em benefícios para os alunos participantes. Por fim, a monitoria 
também se mostra como uma porta aos alunos que pretendem uma vida profissional 
na docência, uma vez que prepara para atividades nitidamente relacionadas a ela.

Palavras-Chaves: Monitoria. Grupo de Estudo. Aprendizagem.

1      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, thiago.avila@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, ana.alessandri@ufjf.edu.br
3      Graduanda, Medicina, julia.parizzi@hotmail.com
4      Graduando, Medicina, samuel.sousaviana@gmail.com
5      Graduanda, Medicina, sara.fiorillor@gmail.com
6      Graduando, Medicina, yanoliveira364@gmail.com
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Monitoria de Handebol

Renato Siqueira De Souza1

Victória Maria Leão Dutra2

A monitoria acadêmica da disciplina da Handebol, oferecida para os alunos do 
quarto período do curso de Educação Física, tem como objetivo facilitar o ensino 
aprendizagem dos discentes com os conteúdos ofertados na disciplina que 
compreende 60 horas de atividades sendo 30 horas de atividades teóricas e 30 horas 
de atividades práticas onde 15 horas são de prática como componente curricular e 
ainda despertar o interesse por parte do aluno monitor no seguimento na carreira 
acadêmica. Como metodologia adotamos, a forma ativa de aprendizagem, nesse 
processo a aprendizagem se dá de forma criativa, onde o aluno monitor torna-se 
ativo, atuando, discutindo, construindo e repassando conhecimento aos demais 
alunos. O aluno monitor como já passou pela disciplina anteriormente, já dispões 
de conhecimento suficiente para ajudar os novos alunos e facilitar o processo de 
ensino aprendizagem. A monitoria acadêmica acontece através de diversas ações 
realizadas em conjunto pelo professor da disciplina e monitor que pode ser bolsista 
ou voluntário. As ações mais comuns são as de adaptação do plano de curso, 
elaboração de trabalhos avaliativos, correção de avaliações e trabalhos, ministrar 
aulas sob supervisão do professor e encontros com os alunos matriculados 
na disciplina com o intuito de esclarecimento de dúvidas semanalmente. A 
aluna monitora responsável se dispõe seis horas semanais que são distribuídas 
em acordo com o professor, nesse caso elas são distribuídas entre as aulas da 
disciplina e disponibilidade de horários para que os alunos agendem reforço ou para 
elaboração outras tarefas. Como resultados, temos um menor índice de reprovação 
na disciplina, pois, os alunos dispõem de mais uma ferramenta para auxilia-los 
na construção e fixação do conhecimento dos conteúdos trabalhados em sala de 
aula. A aluna monitora, desperta o interesse por seguir na carreira acadêmica, além 
disso a monitoria contribui de maneira significativa para que ao terminar o curso, 
este aluno saia como uma experiência superior em relação ao aluno que não teve a 
vivência da monitoria, ou seja um profissional mais qualificado.

Palavras-chave: Handebol. Monitoria. Educação Física. Aprendizagem.

1      Mestrado, Departamento de Educação Física, renato.siqueira@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Educação Física, victorialeaodutra@hotmail.com
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Monitoria na disciplina de Fisiologia do 
Exercício do Curso de Bacharelado em 

Educação Física

Andreia Cristiane Carrenho Queiroz1

Lander Assunção Patrício2

Laís Mendes Torres3

Objeto: Vivenciar e auxiliar no processo ensino-aprendizagem na disciplina de 
fisiologia do exercício do Curso de Bacharelado em Educação Física, atuando como 
monitor na graduação durante dois semestres no ano de 2019. Metodologia: Os 
monitores devem orientar e esclarecer dúvidas, seja de forma direta ou indireta, 
através de grupos de estudos e/ou recursos tecnológicos de comunicação, 
dando maior suporte durante os estudos e as tarefas disciplinares e, além disso, 
preparar os materiais didáticos que serão utilizados durante o período letivo. 
Resultados: Tivemos uma apresentação para as turmas, estabelecendo as formas 
de contato e os horários disponíveis para o atendimento. Além disso, os monitores 
providenciaram os materiais didáticos para os alunos darem seguimento nas aulas 
futuras, os dois monitores foram encarregados de imprimir o material referente à 
todo período letivo. Dividiram-se as funções de imprimir e grampear os materiais, 
para que posteriormente fosse entregue a professora responsável pela disciplina. 
Foram aproximadamente 1250 folhas em atividades impressas para fixação da 
matéria e as fichas para auxiliar durante as aulas práticas. A divisão das tarefas 
e a comunicação ativa de ambos os monitores, resultou em maior velocidade 
e eficiência nos encargos que envolvem a monitoria, juntamente com o trabalho 
efetivo da professora e da cooperação dos alunos. Importância para a formação 
acadêmica dos discentes: Os monitores desenvolveram maior confiança e domínio 
do conteúdo ministrado em aula para atender de maneira satisfatória todos os 
alunos que buscam auxílio. Essa é uma oportunidade única de vivenciar e obter 
um maior conhecimento sobre o meio acadêmico, mantendo a boa comunicação e 
visando o crescimento profissional na área do ensino.

Palavras-chave: Tutoria. Graduação. Exercício físico.

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, andreia.queiroz@ufjf.edu.br
2      Graduando, Educação Física, lander_slan@hotmail.com
3      Graduando, Educação Física, laistorres_iza@hotmail.com
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Projeto de Treinamento Profissional em 
Gestão – Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária GV (CCSS-GV)

Fernanda H. C. Alcântara1

Camila D’Chantal Figueiredo Coelho2

Evandro Nápoli Vieira3

Thauana Aiala Silva4

Elisângela Rodrigues Andrade Vieira Helal5
Gabriele Cristina Ferreira Soares6

Keylla Thalita Araújo7

Ilária Ferreira Chaves8

Júlia Bueno Dias9

O Projeto de Treinamento Profissional em Gestão – CCSS visa, primordialmente, 
auxiliar na implementação da coleta seletiva solidária no Campus Avançado de 
Governador Valadares, de forma a contribuir com a logística reversa de materiais 
recicláveis específicos e na promoção da educação ambiental. Destaca-se que o 
alcance desse objetivo é de benefício de toda comunidade civil e acadêmica de 
Governador Valadares, uma vez que todos os trabalhos realizados são em prol da 
coletividade. Ao que concerne à metodologia utilizada, conta-se com a visitação 
dos ambientes de trabalho do Campus e seus diversos setores para informar a 
respeito do sistema instalado para a coleta seletiva e logística reversa; a atuação 
junto ao setor de comunicação para auxílio na produção de material de divulgação; 
a atualização do site da CCSS com informações sobre as ações empreendidas; 
realização de atividades de recepção de calouros e conscientização da comunidade; 
confecção de reuniões com dos discentes, docentes e TAE’s para institucionalização 
de práticas corretas de destinação de resíduos; participação na construção do 
chamamento público para seleção de empreendimentos econômicos solidários 
(associação e cooperativas) para destinação dos resíduos; confecção de relatórios 
sobre o material separado e destinado a associações e cooperativas; participação 
de campanhas de logística reversa dentro da UFJF-GV e; realização de oficinas sobre 
o tema. Embora os trabalhos ainda estejam em execução, é possível visualizar os 
resultados: com o apoio da comunidade acadêmica e parceiros do projeto, foi 

1      Doutorado, Departamento de Direito, alcantaraconsultorias@gmail.com
2      Graduanda, Direito, cams_chantal@hotmail.com
3      Graduando, Direito, evandronapoli@hotmail.com
4      Graduanda, Direito, thauaiala@icloud.com
5      Graduanda, Direito, elisangelafox@yahoo.com.br
6      Graduanda, Direito, gabrielecfsoares@gmail.com
7      Graduanda, Direito, keylla020@gmail.com
8      Graduanda, Direito, ilaria_ferrer@hotmail.com
9      Graduanda, Direito, julia-bueno@hotmail.com
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coletado materiais de escrita e buchas de cozinha usadas para que, juntamente 
com os catadores de resíduos sólidos, fossem embalados e enviados para o 
processo de logística reversa. Ademais, foi confeccionada uma identidade visual 
para o projeto, que está sendo amplamente divulgada, e também a mobilização dos 
orientandos para aumentar o número de instituições parceiras. Espera-se que, em 
breve, os demais objetivos sejam alcançados. Além disso, a promoção ambiental e 
a realização dos trabalhos têm um impacto positivo na vida dos discentes, uma vez 
que o assunto é tratado de maneira leve e em ambientes cotidianos, agregando-lhes 
novos conhecimentos, os quais não possuem acesso direto ao longo da graduação. 
Os discentes que são orientados desse projeto e outros como esse ainda têm a 
oportunidade de desenvolverem habilidades de organização e responsabilidade, 
que contribuirão em suas vidas profissionais. 

Palavras-chave: Comissão de Coleta Seletiva Solidária. Logística Reversa. 
Educação Ambiental. Acesso a Informação. 
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Coordenação de Graduação – Nutrição

Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro1

Kelciele Naihara Lemes de Oliveira2

Objetivo: Capacitar o estudante para realização de atividades administrativas 
relacionadas à coordenação do Curso, manutenção do site do Departamento de 
Nutrição, bem como potencializar as habilidades para um profissional Nutricionista 
em sua ampla área de atuação. Metodologia: Entre as atividades realizadas destaca-
se a divulgação de informações através do site do Departamento do Curso para 
os estudantes como avisos e prazos para determinadas atividades, bem como a 
atualização de horários, mapas de salas e formulários que os estudantes necessitarão 
ao longo da graduação. Outra atividade pertinente ao Treinamento Profissional é o 
apoio que a bolsista presta à disciplina Iniciação à Vida Universitária com orientações 
aos estudantes sobre a utilização de sites e sistemas da UFJF sendo eles o SIGA, 
SAU e EAD. Ainda, a bolsista participa anualmente do evento Mostra de Profissões 
juntamente com a coordenação do Curso. No evento a estudante faz um breve relato 
sobre como é a vida acadêmica a partir do seu ponto de vista. Os interessados 
em conhecer melhor no Curso de Nutrição participam de uma palestra onde são 
apresentadas a área de atuação do Nutricionista, além da estrutura e funcionamento 
do curso de graduação. A bolsista também participou da elaboração de uma pesquisa 
sobre as vivências acadêmicas dos estudantes de Nutrição para avaliar o impacto 
da vida acadêmica no seu estado emocional. Resultados alcançados: A divulgação 
de informações importantes por meio do site do curso tem facilitado o acesso 
dos estudantes ao material de apoio, esclarecimento de dúvidas e atualização em 
conteúdos importantes da área. Já o apoio prestado à disciplina de Iniciação à 
Vida Universitária proporciona a capacitação de uma média de 40 estudantes por 
semestre. No evento Mostra de Profissões a cada ano cerca de 35 indivíduos assistem 
as palestras do Curso de Nutrição. Por fim, a pesquisa que avaliou a vida acadêmica 
dos estudantes demonstrou que mais de 50% dos estudantes se sentem ansiosos 
com as demandas acadêmicas. A pesquisa possibilitou intervenções por parte da 
coordenação do Curso para gerar melhorias na vida universitária. Importância para 
a formação acadêmica: O estudante bolsista aprende noções básicas sobre o setor 
administrativo do Curso e é um canal de informações direto aos estudantes. Além 
disso, o Treinamento Profissional corrobora com as competências necessárias para 
um profissional Nutricionista em suas diversas áreas de atuação.

Palavras-chave: Graduação. Coordenação. Nutrição. Administrativo. Treinamento 
profissional.

1      Doutorado, Departamento de Nutrição, coord.nutricao.gv@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Nutrição, kelciele95@gmail.com
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Atividades Administrativas relacionadas com 
a Coordenação de Curso de Educação Física

Meirele Rodrigues Gonçalves1

Silvana Lopes Nogueira Lahr2

Wedsley dos Santos Silva André3

O Programa de Treinamento Profissional Atividades Administrativas relacionadas 
com a Coordenação do Curso de Educação Física da UFJF/GV visa capacitar e 
treinar alunos do curso para apoiar as atividades administrativas relacionadas com 
a coordenação, por meio da capacitação e do desenvolvimento de ações teórico-
práticas, visando aquisição e complemento de conhecimentos, habilidades e 
competências relacionadas à formação profissional, ética e cidadania do discente, 
especificamente na grande área da gestão e administração. Esse Treinamento 
Profissional é composto por um único discente que desenvolve diversas tarefas, 
sendo algumas delas: Atualização de informações no site do Departamento 
de Educação Física (DEF); Tabulação de dados relacionados às atividades de 
coordenação de curso; Digitação de documentos; Organização e arquivamento de 
documentos nas versões impressa e online; Divulgação de eventos organizados 
pelo DEF; Auxilio na organização de eventos; Participação em reuniões; Envio 
e coleta de resultados de avaliações docentes pelos discentes; Ajuda nas 
soluções de demandas emergentes; busca de inovações, entre outras, de acordo 
com as demandas que surgem. As participações do discente nestas atividades 
possibilitam tanto a aquisição de habilidades específicas, quanto a resolução de 
problemas, proatividade, criatividade, organização, entre outras, promovendo assim 
a capacitação profissional para atuar nessa área administrativa, além de contribuir 
para um modelo de formação acadêmico amplo, generalista e de qualidade. Este 
treinamento profissional vem apresentando como resultados diversos benefícios 
para o curso, para o DEF e para toda a comunidade acadêmica. Dentre eles, destaca-
se a fluidez nos processos de trabalho e o fornecimento de informações atualizadas 
nas páginas do curso e nos arquivos internos. Além disso, o aprimoramento do uso 
das ferramentas online e digitais, tais como uso de formulário eletrônico e arquivos 
armazenados em nuvem, o que gera redução de custos com impressões, arquivos 
físicos, redução de tempo para tabulação e geração de resultados, consulta às 
informações, sem necessitar de espaço físico para arquivamento. Adicionalmente, 
este projeto tem contribuído para capacitação discente e para o desenvolvimento 
de ações teórico-práticas, promovendo a aquisição de conhecimentos, habilidades 
e competências relacionadas à formação profissional.

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, meireler@yahoo.com.br
2      Doutorado, Departamento de Educação Física, sillnogueira@yahoo.com.br
3      Graduando, Educação Física, wedsleyted@hotmail.com
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Palavras-chave: Treinamento Profissional. Coordenação. Gestão. Administrativa. 
Educação Física. 
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Criação, design e divulgação do campus

Ivan Bretas Vasconcelos1

Aline Cristina Souza Soares2

Luiz Eduardo Gomes Oliveira3

Pedro Augusto Amorim Drumond4

O campus avançado de Governador Valadares possui uma demanda intensa 
e constante de divulgação. A área de Publicidade e Divulgação do setor de 
Comunicação, Cultura e Eventos atende a demandas da Direção-geral, do Instituto 
de Ciências da Vida e do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Além disso, são 
executados pedidos de criação para divulgação de projetos, eventos e iniciativas 
diversas oriundas dos 11 departamentos e de dezenas de projetos de extensão, 
pesquisa e outros empreendimentos essenciais à vivência acadêmica da UFJF-
GV e fundamentais aos objetivos da divulgação científica e da consolidação da 
instituição perante seus públicos. Ao mesmo tempo, a comunicação tem assumido 
papel cada vez mais importante em todas as áreas. Para o bolsista do projeto de 
TP, o treinamento representa um espaço único de aprendizado e conhecimento 
técnico que poderá auxiliá-lo em sua vida profissional. Rocha (2010) afirma que 
o publicitário é um bricoleur por excelência, por lidar com uma diversidade de 
temas, assuntos e demandas distintas. O profissional desenvolve, no seu trabalho, 
a capacidade de se apropriar de pequenos pedaços de outros saberes na premissa 
de que tudo é aproveitável, trabalhando a melhor forma de inserir cada contribuição 
na atividade desenvolvida. A formação dos bolsistas, seja ele da área da Saúde ou 
das Sociais Aplicadas, amplia-se de sobremaneira justamente por lidar, na prática, 
com toda essa diversidade de dados e informações. Tal perspectiva, aliada aos 
objetivos da comunicação pública, institucional e inserida em uma universidade 
pública, representa um campo aberto e riquíssimo de formação ao discente, 
seja no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação.  No âmbito do projeto, 
são executadas diversas atividades como planejamento, criação e execução de 
campanhas publicitárias institucionais e de divulgação de eventos, projetos, cursos 
de extensão, entre outras iniciativas do Campus GV. Como objetivos, destacam-se 
a contribuição nas ações de divulgação da UFJF em Governador Valadares com a 
contrapartida de aperfeiçoar os conhecimentos de criação, design, comunicação e 
divulgação institucional dentro da criação publicitária.

Palavras-chave: Criação. Design. Publicidade. Comunicação. Divulgação.

1      Mestrado; Setor de Comunicação, Cultura e Eventos, ivan.bretas@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Direito, line-soares12@outlook.com
3      Graduando, Direito, luiz-eduardo-gomes@hotmail.com
4      Graduando, Direito, pedroad@live.com
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Treinamento Profissional Acadêmico:  
Gestão e organização de um  
espaço de atenção à saúde

Alessa Sin Singer Brugiolo1

Clarissa Campos Barbosa de Castro2

Paulo Henrique Dias de Carvalho3

Lívia Fabiana Saço4

Rosemary Elaine Ferreira Reis5

Rayane Quintão Castro6

Daniela Laranjeira dos Santos7

Introdução: A Clínica Escola de Fisioterapia e o consultório da Farmácia Universitária 
da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares (UFJF/GV) 
foram institucionalizados com intuito de atender a demanda de disciplinas práticas e 
de estágios dos cursos de Fisioterapia e Farmácia, respectivamente. Adicionalmente, 
por meio dos serviços ofertados, esses espaços visam atender parte da necessidade 
de saúde da comunidade de Governador Valadares - MG. Objetivos: Auxiliar na gestão 
e organização burocrática da Clínica Escola, treinar estratégias de direcionamento 
e orientação do público assistido no serviço e elaborar procedimentos operacionais 
padrão (POPs). Metodologia: Até o momento, foi realizada a análise qualitativa e 
quantitativa de 330 prontuários de pacientes atendidos de janeiro de 2017 a julho de 
2019 na Clínica Escola de Fisioterapia. Tal análise foi realizada por meio da técnica 
de análise temática, utilizando como categorias os dados pessoais, que incluem 
informações sociodemográficas, e as informações relacionadas ao atendimento 
propriamente dito e às condições de saúde dos pacientes. Resultados: Dos 330 
prontuários de pacientes atendidos nas atividades de estágio da Clínica Escola 
de Fisioterapia, 54% corresponde a pacientes do sexo feminino, 37% a solteiros e 
36% relataram estarem empregados. A área de atendimento de traumato-ortopedia 
apresentou maior número de atendimentos, correspondendo a 216 (65%), seguida 
por 31 (9%) de pediatria e 24 (7%) de neurologia/adulto.  Quanto ao número de 
sessões, 93 (28%) pacientes realizaram até 10 sessões, 121 (36%) pacientes 
realizaram de 11 a 20 sessões, 87 (26%) pacientes foram atendidos em mais de 20 
sessões e os demais (8%) não tiveram o número de atendimentos contabilizados. A 
variação dos dados se dá, provavelmente, pela diversidade de condições atendidas, 

1      Doutorado, Departamento de Fisioterapia, alessa.brugiolo@ufjf.edu.br
2      Mestrado, Departamento de Farmácia, clarissa.castro@ufjf.edu.br
3      Mestrado, Departamento de Farmácia, pauloh67@hotmail.com
4      Mestrado, Departamento de Fisioterapia, livia.saco@ufjf.edu.br
5      Especialista, Departamento de Fisioterapia, rosemaryfisio@hotmail.com
6      Graduanda, Fisioterapia, rayaneqc@gmail.com
7      Graduando, Fisioterapia, danielalaranjeira10@gmail.com
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que culmina em maior heterogeneidade dos pacientes assistidos. Importância: 
O espaço representa um rico cenário para o treinamento de competências de 
gestão e organização de um espaço multiprofissional de atenção à saúde. Assim, 
além de aprimorar o funcionamento dos referidos espaços de atenção à saúde, o 
treinamento profissional permite o desenvolvimento e crescimento profissional e 
pessoal, dos discentes envolvidos, com impacto positivo na formação acadêmica e, 
futuramente, na inserção destes no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Gestão em Saúde. Espaço Multiprofissional. Otimização de Serviço.
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Treinamento Profissional na prática  
Clínica de Atenção Farmacêutica:  

cuidado ao paciente e gestão da prática

Paulo Henrique Dias de Carvalho1

Clarissa Campos Barbosa de Castro2

Letícia Guedes Morais Gonzaga de Souza3

Objetivo. Apresentar as tarefas realizadas no TPA e evidenciar como elas 
colaboram para o serviço de Gerenciamento da Terapia Medicamentosa (GTM) de 
qualidade, o qual é ofertado pela Farmácia Universitária (FU). Metodologia. Para 
organização, adotou-se a agenda disponibilizada gratuitamente pelo Google e a 
formatou de forma a atender as necessidades da FU. Quanto à assistência aos 
pacientes, atualizou-se os ‘Parâmetros de Segurança dos Medicamentos’, utilizando 
as bases Micromedex, MedSUS e Dynamed, e desenvolveu-se instrumentos 
psicométricos baseados em instrumentos validados pela literatura. Ainda, fora 
realizado a revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s) existentes 
para diversas avaliações clínicas.  Resultados alcançados. Em um mês de vigência, 
desenvolveu-se uma agenda funcional para organizar atendimentos e reuniões 
realizadas na FU, ressignificando a logística e permitindo que os pacientes sejam 
acompanhados de forma contínua e adequada. A atualização dos parâmetros de 
segurança dos medicamentos utilizados pelos pacientes, além da inserção de 38 
novos medicamentos, contribui para a consulta, agilizando e auxiliando tomadas 
de decisão frente à farmacoterapia do paciente e suas experiências com os 
medicamentos, identificando, prevenindo e resolvendo Problemas Relacionados ao 
Uso de Medicamentos. A respeito dos instrumentos psicométricos, até o momento 
foram construídos quatro, possibilitando a avaliação de condições psiquiátricas, 
identificação de parâmetros de efetividade e segurança da farmacoterapia, além 
de embasar a decisão do farmacêutico de encaminhamento de pacientes para 
outros profissionais da saúde, contribuindo com o rastreio em saúde e colaboração 
interprofissional. Ainda, realizou-se revisão de POP’s existentes, verificando sua 
aplicação na rotina clínica e fez-se o levantamento de novos procedimentos que 
necessitam de padronização, a fim de se garantir uniformidade no atendimento. 
Importância. Há poucas evidências científicas sobre a gestão da prática clínica 
farmacêutica e escassa exposição dos discentes à gestão durante seu processo 
formativo. O serviço-escola da FU é um cenário que possibilita o desenvolvimento 
desta gestão com exímio, contribuindo para o preenchimento de lacunas 
relacionadas à pesquisa e ao ensino. O TPA permite ao discente compreender, 

1      Mestrado, Departamento de Farmácia, paulohenrique.carvalho@ufjf.edu.br
2      Mestrado, Departamento de Farmácia, clarissa.castro@ufjf.edu.br
3      Graduando, Farmácia, leticiagonzaga.morais@gmail.com
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além da prática clínica, a gestão desta, se capacitando para garantir todo suporte e 
recursos necessários para oferecer um serviço qualificado e eficiente.

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Gerenciamento da Terapia Medicamentosa. 
Gestão da Prática. Serviço-escola. Farmácia Universitária.
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Treinamento de técnicas laboratoriais 
essenciais para a formação do profissional 

da área da Saúde

Pauline Martins Leite Borges1

Miguel de Oliveira Lima2

Larissa Moura de Matos Franco3

O Treinamento Profissional Acadêmico (TPA) tem como finalidade o 
acompanhamento e o auxílio dos acadêmicos em atividades essenciais para a 
formação acadêmica e profissional dos mesmos. O objetivo foi treinar os acadêmicos 
da área da saúde em técnicas laboratoriais utilizadas rotineiramente no diagnóstico 
e pesquisa de diversas patologias. OBJETIVO:A finalidade do Treinamento 
Profissional Acadêmico (TPA) é aproximar o estudante da graduação de atividades 
que serão realizadas durante sua trajetória profissional. O acompanhamento e o 
auxílio aos profissionais da área da saúde em variadas técnicas laboratoriais são 
essenciais para que o graduando tenha uma boa formação acadêmica. O trabalho 
foi realizado nos laboratórios multiusuários da UFJF-GV localizados na UNIVALE, e 
os pacientes avaliados são residentes de distritos rurais de Governador Valadares-
MG. Para a seleção de indivíduos infectados pelo Schistosoma mansoni (SM) foram 
utilizadas 2 lâminas a partir de 1 amostra fecal de cada paciente de acordo com o 
preconizado pelo Programa de Controle da Esquistossomose (PCE). A partir dessa 
amostra os alunos pertencentes ao TPA acompanharam e auxiliaram na realização 
de exames laboratoriais utilizados para estudo dessa população. Foram abordadas 
as seguintes técnicas: Questionário Demográfico e Socioeconômico: continha 
perguntas referentes aos dados demográficos. Exame Parasitológico de Fezes: foi 
realizada a técnica de sedimentação espontânea (HPJ) e o método de Kato Katz 
(KK) com uma nova avaliação de 3 amostras, a fim de avaliar quantitativamente a 
carga parasitária da população. PCR em tempo real (qPCR): Foi obtido os ovos das 
fezes dos indivíduos infectados pela técnica de tamização, extração do RNA, síntese 
do DNA complementar e qPCR com a finalidade de avaliar a expressão de enzimas 
SmATPDase 1 e SmATPDase 2. Exame Ultrassonográfico: os alunos acompanharam 
a realização do exame feito por profissional especializado com o intuito de avaliar 
órgãos da região abdominal. Exame Clínico: os alunos acompanharam o médico 
no exame clínico, obtendo ênfase no exame abdominal dos pacientes. Exame de 
Sangue:  alunos do TPA acompanharam e auxiliaram na realização do exame com 
intuito de extrair as PBMCs, por meio do gradiente de ficoll, e posterior estimulação 
com antígenos solúveis do ovo do SM (SEA). A partir desse procedimento foi obtido 

1      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida pauline.leite@ufjf.edu.br
2      Graduando, Medicina, miguelef15@gmail.com
3      Graduanda, Farmácia, larissa_franco@hotmail.com
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o sobrenadante para análise das citocinas, IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL-6, IL-4 e IL-2, pela 
técnica de citometria de fluxo. Uma vez que o diagnóstico de variadas patologias 
ocorre por meio de dados laboratoriais, a aprendizagem em técnicas laboratoriais é 
fundamental para uma atuação profissional nas diversas áreas da saúde. Somado a 
isso, os alunos observaram as relações entre os profissionais e os pacientes, o que 
irá auxiliar em suas futuras atuações profissionais.

Palavras-chaves: Técnicas laboratoriais. Área da saúde. Esquistossomose. 
Aprendizado.
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Treinamento profissional em  
reabilitação oral e estética

Rodrigo Furtado de Carvalho1

Lucas Lenyn Vieira Chaves2

Stéphane de Oliveira Maciel Barbosa3

O contato dos estudantes com a comunidade lhes permite atuar como agentes 
de transformação social e lhes propicia a oportunidade de atender indagações 
profissionais. O treinamento profissional em reabilitação oral e estética visa 
desempenhar seus objetivos de forma integrada, interdisciplinar e complementar aos 
conteúdos envolvidos no curso de odontologia, abordando assuntos relacionados à 
reabilitação oral e estética. Tem como objetivo principal a aproximação do aluno de 
odontologia da prática clínica em reabilitação oral e estética. Para tal são realizadas 
discussões de artigos científicos, atividades laboratoriais e procedimentos clínicos. 
Desde a seleção do paciente até o término do tratamento, cada etapa realizada é 
discutida e várias técnicas são consideradas a fim de promover maior raciocínio e 
senso crítico dos alunos para um diagnóstico e tratamento adequado. Previamente 
ao início do tratamento, é discutido com o paciente as alternativas de tratamento. 
Além disso, são realizadas leituras e discussões de materiais teóricos que permitem 
a prática de técnicas e alternativas para o protocolo de atendimento, como o uso da 
fotografia odontológica. Com os procedimentos realizados, há grandes benefícios para 
o paciente, com influências positivas na condição funcional mastigatória, fonética e 
estética, e impacto direto na relação interpessoal e auto estima do mesmo, melhorando 
assim sua qualidade de vida. Um belo sorriso possibilita a construção de novas 
oportunidades. O contato dos estudantes com a comunidade lhes permite atuar como 
agentes de transformação social e lhes propicia a oportunidade de atender indagações 
profissionais. Os discentes conseguem, por meio do treinamento profissional, realizar a 
prática de procedimentos que possuem um maior grau de complexidade, aperfeiçoar os 
conhecimentos obtidos no curso de odontologia, desenvolver senso crítico acerca das 
técnicas para realização dos procedimentos e dos trabalhos realizados pelo laboratório 
de prótese. As atividades do projeto de treinamento profissional possibilitam desenvolver 
condutas inovadoras, as quais poderão ser aplicadas na atividade profissional futura 
dos alunos que estarão atuando como cirurgiões dentistas. O aprendizado na área da 
reabilitação oral e estética possibilita se diferenciarem no futuro exercício da profissão, 
seja ela no meio clínico ou acadêmico.

Palavras-chave: Reabilitação oral. Estética. Odontologia restauradora.

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, rodrigo.carvalho@ufjf.edu.br
2      Graduando, Odontologia,  lucas.lenyn@gmail.com
3      Graduanda, Odontologia, stephaneomb@gmail.com
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Gerenciamento de Resíduos dos  
Laboratórios de Aulas Práticas da  

Área de Saúde da UFJF/GV

Alda Maria Soares Silveira1

Fabíola Alves dos Reis2

Sandra Bertelli Ribeiro de Castro3

Ackilla Ohanna Barreto Arêdes4

Amanda Pinho Souza5

Felipe Henrique Barbosa Ribeiro6

Breno Dias Nacif7

Débora de Souza Pazini8
Isabela Souza Andrade9

Anna Paula Silva Freire10

Rafaela Caires Santos11

Maria Eduarda Coelho Gomes12

Danilo Bhering Martins13

Ana Carolina Oliveira Diniz14

Beatriz Neves Fernandes15

Guilherme Oliveira Lima16

Gustavo Vieira Rodrigues da Costa17

Laura Tannus Mendes Coelho18

Lawrence Monteiro de Oliveira Pio19

Vinicius Rodrigues Faria20

Os resíduos gerados na área de saúde contêm riscos biológicos que assumem 
importância ao se considerar a cadeia de transmissibilidade de doenças, que 
envolve características do agente agressor e de substâncias tóxicas capazes 
de produzir doença. O gerenciamento desses resíduos é complexo, de suma 

1      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida,  aldamsilveira@gmail.com
2      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, fabiolacrs@gmail.com 
3      Doutorado, Departamento de Farmácia, sandrabertelliribeiro@gmail.com
4      Graduanda, Farmácia, ackilla.barreto@hotmail.com
5      Graduanda, Farmácia, amandapinhosou@gmail.com
6      Graduando, Farmácia, felipehbr@yahoo.com.br
7      Graduando, Farmácia, breno_sparda@hotmail.com
8      Graduanda, Farmácia, dspazini.med@gmail.com
9      Graduanda, Farmácia, isabela_sandrade@hotmail.com
10      Graduanda, Farmácia, annafreire13@gmail.com
11      Graduanda, Farmácia, rafaelacaires-2011@hotmail.com
12      Graduanda, Farmácia, duda99.gomes@gmail.com
13      Graduando, Farmácia, danilob.bhering@gmail.com
14      Graduanda, Farmácia, anacarolinadinniz@gmail.com
15      Graduanda, Farmácia, bianevesf@hotmail.com
16      Graduando, Farmácia, guilherme.oliveira1202@gmail.
17      Graduando, Farmácia, gustavoufjfgv@gmail.com
18      Graduanda, Farmácia, laurinha_tannus@hotmail.com
19      Graduando, Farmácia, lawrencemop@gmail.com
20      Graduando, Farmácia, vinicius-faria@hotmail.com
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importância para os profissionais da área de saúde e sua supervisão e controle 
desafiadores. O projeto propõe o treinamento profissional em gerenciamento de 
resíduos gerados na rotina das aulas práticas dos cursos de graduação na área 
da saúde, com potencial para afetar a saúde humana. A metodologia do projeto 
propõem o estudo da legislação e normas para o gerenciamento de resíduos de 
serviço de saúde; elaboração e aplicação de um questionário para o levantamento 
dos resíduos gerados nos laboratórios e clínicas utilizados pela UFJF/GV; 
elaboração de um PGRSS de um dos ambientes de aulas práticas da área da saúde 
da UFJF-GV; visitação à empresa que faz o tratamento dos resíduos e o descarte 
para a UFJF-GV; visitação de serviços de saúde particulares (instituições de ensino, 
clínicas médicas e odontológicas, laboratórios de análises clínicas e hospitais), 
visando conhecer a rotina de gerenciamento de resíduos; participação em eventos 
científicos. Resultados: a análise dos dados dos questionários aplicados nos 
laboratórios de parasitologia, anatomia e clínicas odontológicas apontaram para a 
geração de resíduos com predomínio do grupo A, com possível presença de agentes 
biológicos. Esses resíduos são recolhidos, prensados e despachados para outras 
unidades fora do munícipio de uma empresa especializada, para a realização de 
tratamentos especiais e descarte final. É de extrema importância esse treinamento 
que leva a conscientização dos estudantes da área de saúde, pois esses deverão 
ter a capacidade de gerenciar os diferentes resíduos gerados durante a sua atuação 
profissional, exercitando, através do descarte adequado, redução de custos, a 
prevenção de acidentes, o cuidado com a saúde e com o meio ambiente.

Palavras-chave: Gerenciamento. Resíduos sólidos. Área de saúde.
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Treinamento Profissional: Avaliação motora 
em crianças com desenvolvimento típico e 

crianças com transtorno do espectro autista

Silvana Lopes Nogueira Lahr1

Rodrigo Silva Nascimento2

Meirele Rodrigues3

Lucas Teixeira Marques4

O Programa de Treinamento Profissional (PTP) visa desenvolver competências, 
treinar e ampliar conhecimentos teórico-práticos de discentes do curso de 
Bacharelado em Educação Física, com vistas à avaliação motora de crianças, 
tanto com desenvolvimento típico, quanto as que possuem Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Tal avaliação provê informações acerca do desenvolvimento motor 
(DM), que por sua vez está associado à capacidade de utilização de espaços 
públicos esportivos e de lazer, relacionando-se à promoção de atividade física para 
saúde, ao desenvolvimento afetivo e social e à integração do indivíduo ao seu meio; 
é base para a prática de atividades físicas diversas, não apenas na infância, mas 
por toda a vida. Especialmente crianças com TEA, podem apresentar prejuízos no 
DM quando comparadas ao padrão neurotípico, e a indicação de possíveis déficits 
em aspectos motores pode influenciar seu desenvolvimento, tanto em relação à 
intervenção (fornecimento de dados à equipe multidisciplinar), quanto à orientação 
de pais/responsáveis. O projeto conta atualmente com um discente voluntário, 
e iniciou há três meses. Nesse tempo, foram feitos contatos com instituições 
(NASF, Escolas Públicas e Particulares de Governador Valadares-MG) que atendem 
crianças (desenvolvimento típico e TEA). Também, foram realizados levantamentos 
na literatura acerca das características de diferentes fases do DM, de variados testes 
para avaliação motora na infância, e principalmente em relação ao instrumento 
“Escala de Desenvolvimento Motor” (EDM). Além disso, foi desenvolvido um 
questionário para aplicação aos pais/responsáveis. Avaliações foram realizadas 
com crianças na faixa etária entre quatro e oito anos, e iniciou-se a formação de 
um banco de dados para posterior análise. Pretende-se, futuramente, elaborar 
material educativo sobre a importância de um repertório motor ampliado para o 
desenvolvimento integral da criança, e distribuição aos pais. As atividades realizadas, 
incluindo a aplicação da EDM, contribuíram para o treinamento e aperfeiçoamento 
da técnica do discente, sobretudo da abordagem para crianças de diferentes faixas 
etárias, considerando suas características e linguagem. Conclui-se que este Projeto 

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, sillnogueira@yahoo.com.br
2      Especialista, Departamento de Educação Física, canelapersonal@hotmail.com
3      Doutorado, Departamento de Educação Física, meireler@yahoo.com.br
4      Graduando, Educação Física, lucastmarques@yahoo.com
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tem acrescentado à formação profissional do discente, contribuído para ampliar 
suas possibilidades futuras do e fortalecer a qualidade de seu aprendizado, sua 
formação e seu compromisso com a ética, cidadania e sociedade na qual vive.

Palavras-chave: Desenvolvimento motor; Avaliação motora; Transtorno do Espectro 
Autista. Infância.
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A Ilustração Científica como facilitadora na 
aprendizagem da Anatomia Humana

Fabíola Alves dos Reis1

Carlos Alberto Carranza López2

Georje De Martin3

Kennedy Martinez de Oliveira4

Severino Denício Gonçalves de Sousa5

Valério Landim de Almeida6

Stanley Bras Sperandio 7

Ana Clara Mota Neves8

Carlos Alberto da Silva Rodrigues9

Clara Marques Santana10

Giulia Cunha de Oliveira11

João Pedro Martins Bernardo12

Yuri Roque Moreira de Barros 13

André Figueiredo Costa14

 Gabriel Franklin Valverde15

Keitelin Íris Ferreira dos Santos16

 Mateus Henrique dos Santos 17

Álvaro Zanon de Souza18

 Anna Laura Pedrosa Aquino19

Lorem Stefany da Silva Pereira20

 Luiza Alves Metzker21

Maria Vithória Ferreira Costa22

Mariana Alves de Oliveira23

1      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, fabiola.reis@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, carlos.carranza@ufjf.edu.br
3      Mestrado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, georje.martin@ufjf.edu.br
4      Mestrado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, kennedy.oliveira@ufjf.edu.br
5      Mestrado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, deniciobio@gmail.com
6      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, valerio.almeida@ufjf.edu.br
7      Graduando, Medicina, stanleysperandio@gmail.com
8      Graduanda, Medicina, acmotaneves@gmail.com
9      Graduando, Medicina, betofolhas@gmail.com
10      Graduanda, Medicina, caymarques@gmail.com
11      Graduanda, Medicina, gi.u.giu@hotmail.com
12      Graduando, Medicina, joaopedrombernardo@hotmail.com
13      Graduando, Odontologia, yurirmb@msn.com
14      Graduando, Odontologia, andrefigueiredo_00@hotmail.com
15      Graduando, Educação Física, gabrielfval@outlook.com
16      Graduanda, Odontologia, keitelin2009@hotmail.com
17      Graduando, Educação Física, mateushstga@gmail.com
18      Graduando, Medicina, alvarozds@hotmail.com
19      Graduanda, Odontologia, aninhalpa@hotmail.com
20      Graduanda, Medicina, loremstefany@hotmail.com
21      Graduanda, Fisioterapia, luizametzker@icloud.com
22      Graduanda, Medicina, m.vithoria@hotmail.com
23      Graduanda, Fisioterapia, marianaalvesoliv@hotmail.com
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Conhecendo a anatomia do corpo normal, pode-se ter a compreensão das alterações 
anatômicas e fisiológicas que podem levar às doenças, além de ser fundamental na 
execução de técnicas cirúrgicas e clínicas em geral. Devido a enorme quantidade 
de estruturas presentes no corpo humano, é praticamente impossível estudar a sua 
anatomia sem nenhum material de apoio. A utilização de desenhos e esquemas 
no estudo da anatomia humana é imprescindível no processo de aprendizagem 
teórica e prática em cadáveres e peças artificiais. O  projeto propõem  aprofundar 
o conhecimento da anatomia humana e desenvolver as habilidades artísticas dos 
discentes. A metodologia propõem: estudar a anatomia das estruturas ou regiões do 
corpo humano que serão desenhadas ou esquematizadas;  elaborar as ilustrações, 
utilizando técnicas diversificadas da área das artes plásticas (aquarela, lápis de 
cor, grafite, nanquim e recursos da computação gráfica); digitalizar as ilustrações 
para serem utilizadas como material didático e bibliográfico; constituir um portfólio. 
Resultado: os desenhos elaborados das estruturas trouxeram vistas ou detalhes 
diferentes dos já existentes nos livros, enriquecendo o material didático de apoio 
na aprendizagem da anatomia humana e os estudos realizados pelos alunos 
contribuíram para melhor formação dos discentes. Conhecer a constituição e o 
funcionamento do corpo humano está entre as competências e exigências para a 
formação dos profissionais atuantes na área da saúde. Os discentes dos cursos de 
Odontologia, Medicina, Nutrição, Farmácia, Fisioterapia e Educação Física tem neste 
projeto a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a anatomia do 
corpo humano e de contribuirem na elaboração de material didático que beneficia o 
ensino das disciplinas de anatomia humana ofertados pela UFJF-GV.  Além disto, os 
discentes desenvolvem habilidades para o autoaprendizado através da educação 
permanente, por meio dos estudos independentes e o uso de técnicas de desenho.

Palavras-chave: Anatomia humana; Ilustração; Aprendizagem.
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Treinamento Profissional  
Acadêmico de Radiologia

Francielle Silvestre Verner1

Maurício Augusto Aquino de Castro2

Iasmyn Alves Cardoso3

Juliana Jadyvisky dos Santos4

Bruno Guimarães Costa5

Iasmyn Paranhos de Oliveira6

Pollyana Pereira Luciano de Souza7

Augusto Borges Lages8

Michelle Chang9

Yuri Garcia Dutra Souza10

Amanda Vargas Trindade Rocha11

Sara Conceição Almeida Ribeiro12

Ana Patrícia Esmael da Silva13

Mariana Reis Amaral14

Jéssica Assis Torres Silva15

Laura Pereira Ferreira16

Manuela Lima Barros de Oliveira17

Henrique Assis Campos18

Guilherme Miguel Moreira de Oliveira19

O projeto de Treinamento Profissional se aplica ao conjunto de disciplinas 
de Radiologia Odontológica I e Radiologia Odontológica II, estando voltado a 
alunos matriculados a partir do sexto período da graduação em Odontologia. As 
atividades visam consolidar o processo de ensino/aprendizagem, com atividades 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, francielle.verner@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Odontologia, mauricio.castro@ufjf.edu.br
3      Graduanda, Odontologia, iasmyn.odonto@gmail.com
4      Graduanda, Odontologia, jadyvisky@gmail.com
5      Graduando, Odontologia, brunobgc1998@gmail.com
6      Graduanda, Odontologia, ia086302@gmail.com
7      Graduanda, Odontologia, pollypereira2012@hotmail.com
8      Graduando, Odontologia, gugabl_@hotmail.com
9      Graduanda, Odontologia, yaya.michellechg@gmail.com
10      Graduando, Odontologia, yuridutra.odonto@gmail.com
11      Graduanda, Departamento de Odontologia, amandavtr266@gmail.com
12      Graduanda, Odontologia, sararibeiro298@yahoo.com
13      Graduanda, Odontologia, ana-patricia-silva@hotmail.com
14      Graduanda, Odontologia, marianareaisamaral@hotmail.com
15      Graduanda, Odontologia, jessicaassis.ts@gmail.com
16      Graduanda, Odontologia, laurapferreira@outlook.com
17      Mestranda, Ciências Aplicadas à Saúde, manulbarros@hotail.com
18      Graduando, Odontologia, henriqueassiscampos@gmail.com
19      Graduando, Odontologia, guilhermemiguel15@yahoo.com
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centradas na prática da Radiologia Odontológica, com vistas ao mercado de 
trabalho. O aluno terá a oportunidade de se aprofundar nas atividades práticas 
da Radiologia Odontológica, executando técnicas radiográficas intrabucais, 
processamento radiográfico e interpretação de exames radiográficos, além de 
participar de grupos de discussões de artigos científicos e de casos clínicos. 
Além disso, o programa de treinamento oportuniza ao aluno a possibilidade de 
aprofundamento e aperfeiçoamento dos conteúdos teórico-práticos das disciplinas, 
podendo despertar o interesse pela docência e pela pesquisa. São realizados 
atendimentos de pacientes com a execução de exames radiográficos intrabucais, 
em sistemas convencional e digital, interpretação dos exames radiográficos 
executados, estudo de casos, em grupo, com treinamento para elaboração de 
laudos radiográficos e apresentação e discussão de artigos científicos. Conclui-
se que o Programa de Treinamento Profissional Acadêmico de Radiologia visa 
proporcionar os discentes de odontologia, maior desenvoltura nas atividades 
práticas da Radiologia Odontológica por meio da consolidação da sistemática de 
trabalho em grupo, aprimoramento na execução das diversas técnicas radiográficas 
intrabucais, assim como do processamento radiográfico,ampliação da capacidade 
de interpretação de exames radiográficos, vivência na utilização de sistema digital 
de imagens, conhecimento e superação de dificuldades na rotina da Radiologia 
Odontológica, aprofundamento e aperfeiçoamento dos conteúdos teórico-práticos 
da Radiologia odontológica, atendimento dos pacientes em tratamento nas clínicas 
do Departamento de Odontologia da UFJF/GV, reduzindo o tempo de espera para 
atendimento, notadamente dos pacientes com indicação para a realização de 
maior número de exames solicitados, auxílio diagnóstico de condições suspeitas 
de patologias e alterações, de modo interdisciplinar e transdisciplinar nos diversos 
cursos ofertados no Campus Governador Valadares, notadamente daqueles 
vinculados ao Instituto de Ciências da Vida.

Palavra-Chave: Radiografia Odontológica. Exames Radiográficos. Aprendizagem 
Interdisciplinar. Atividades em Grupo.
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Capacitação e Treinamento para Avaliação 
e Tratamento Fisioterapêutico de Idosos 
Institucionalizados no Lar dos Velhinhos

Thaís Santos Contenças1

Meirele Rodrigues Gonçalves2

Silvana Lopes Nogueira Lahr3

Renato Mendes Gomes de Oliveira4

Gabriela Lima Berçan5

O envelhecimento é um processo natural onde ocorrem mudanças no organismo, 
que podem afetar todos os sistemas fisiológicos principais, de forma variável. 
Dessa maneira, é comum que ocorra a diminuição da capacidade funcional gerando 
prejuízos à saúde do idoso, podendo levar a limitações na realização de atividade 
física, diminuição da mobilidade, receio de quedas, isolamento social, perda da 
autonomia e da independência para execução das atividades de vida diária.  Devido 
ao envelhecimento da população cada vez mais crescente, faz-se de extrema 
importância a compreensão dos profissionais da saúde para dar assistência a esses 
indivíduos, principalmente aos idosos que são colocados em instituições de longa 
permanência. O idoso institucionalizado está ainda mais suscetível a alterações 
psicológicas, cognitivas e funcionais devido a alteração do ambiente familiar, 
sentimento de abandono e isolamento por passarem por essa mudança. Dessa 
forma, é comum que esses indivíduos estejam mais expostos a riscos a sua saúde 
e principalmente expostos aos riscos de queda. As quedas podem comprometer 
ainda mais a independência e funcionalidade desses idosos podendo causar sua 
hospitalização ou até mesmo levar à morte. Assim, com intuito de contribuir na 
prevenção dos agravos, é de extrema importância que os profissionais que atuam 
nessa área e cuidam dessa população realizem um planejamento de ações de 
prevenção, promoção e reabilitação, afim de melhorar a qualidade de vida desses 
idosos que vivem em instituições. Este projeto tem como objetivo capacitar e treinar 
os alunos do curso de Fisioterapia para avaliar e tratar os idosos institucionalizados 
do Lar dos Velhinhos. Os alunos são capacitados a identificar diferentes estratégias 
para intervenção em cada idoso, respeitando os diferentes comprometimentos 
apresentados, além de aprender a elaborar banco de dados para análise das 
variáveis associadas ao envelhecimento. Os idosos institucionalizados recebem 
atenção e intervenção que se fazem necessárias após a avaliação fisioterapêutica 

1      Doutorado, Departamento de Fisioterapia, thaiscontencas@gmail.com
2      Doutorado, Departamento de Educação Física, meireler@yahoo.com.br
3      Doutorado, Departamento de Educação Física, sillnogueira@yahoo.com.br
4      Graduando, Fisioterapia, renatogomesmendes@hotmail.com
5      Graduanda, Fisioterapia, gabi_bercan@hotmail.com
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realizada pelos alunos, promovendo uma melhor qualidade de vida e manutenção 
da funcionalidade dos mesmos através de técnicas cinesioterápicas e terapia 
manual. Com a realização desse TPA os alunos estarão aptos a atuarem em equipe 
transdisciplinar, elaborar diagnóstico cinesiológico funcional, planejar estratégias 
de intervenção fisioterapêutica, planejar estratégias de prevenção e de promoção 
da saúde, aplicar os métodos e técnicas fisioterapêuticas de acordo com as 
características do idoso a ser avaliado.

Palavras Chave: Envelhecimento. Idoso.  Saúde do Idoso Institucionalizado. 
Fisioterapia. 
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Capacitação e Treinamento para Avaliação 
e Controle do Comportamento Sedentário e 

Prescrição de Atividades Físicas para Idosos 
Institucionalizados e/ou fragilizados

Silvana Lopes Nogueira Lahr1

Thaís Santos Contenças2

Meirele Rodrigues Gonçalves3

Pedro Henrique Tavares de Oliveira4

Melissa Queiroz Spirito Alvarenga5

Thayla Vieira da Silva6

Meira Campos Santos Aguiar7

Daniele Maria Souza Lino8

Paulo Arthur Miranda Silva9

Jennifer Andrade Campos10

Shirley de Jesus Vieira11

Eduarda Cristina de Jesus Faria12

Ana Caroline Morais Ferreira13

Um estilo de vida sedentário e baixo nível de atividade física, associam-se a efeitos 
adversos no processo saúde-doença, principalmente em idosos institucionalizados, 
tais como:  redução da aptidão física, aumento de doenças crônicas não 
transmissíveis, redução da capacidade funcional e do controle postural, maior 
risco de quedas e, consequente, aumento da dependência. Diante disto, o 
objetivo deste projeto é capacitar e treinar alunos do curso de Educação Física e 
Fisioterapia para avaliar o tempo em comportamento sedentário e para prescrever 
atividades físicas para idosos institucionalizados, fragilizados e com altos níveis de 
dependência funcional. Algumas das atividades desenvolvidas neste projeto são: 
1) Estudo individual e em grupo a respeito de temas de saúde e envelhecimento; 
2) Treinamento prático a respeito dos princípios de segurança em medidas e 

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, sillnogueira@yahoo.com.br
2      Doutorado, Departamento de Fisioterapia, thaiscontecas@gmail.com
3      Doutorado, Departamento de Educação Física, meireler@yahoo.com.br
4      Graduando, Educação Física, ph.tavares@live.com
5      Graduanda, Fisioterapia, melissa.qea@hotmail.com
6      Graduanda, Fisioterapia, thaylavieiras@hotmail.com
7      Graduanda, Educação Física, campos.meira@yahoo.com
8      Graduanda, Fisioterapia, dannielelino@hotmail.com
9      Graduando, Fisioterapia, pauloarthur_cte@hotmail.com
10      Graduanda, Fisioterapia, jenniferandradec@gmail.com
11      Graduanda, Fisioterapia, shirley16vieira@gmail.com
12      Graduanda, Fisioterapia, dudahcristinna5@gmail.com
13      Graduanda, Fisioterapia, cmorais.ferreira@outlook.com
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avaliação, especialmente para idosos institucionalizados e/ou fragilizados; 3) 
Revisão da literatura acerca do envelhecimento e da  saúde do idoso, capacidade 
funcional, morbidades; 4) Treinamento  para prescrição de atividades físicas. 
Os grupos de estudo são realizados na semanalmente e o treinamento prático 
às quartas e sextas feiras, no Lar dos Velhinhos, uma associação civil de direito 
privado, filantrópica e beneficente. As atividades realizadas têm proporcionado 
aos discentes o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos, 
além de vivências teórico-práticas, para uma formação ampla e interprofissional, 
possibilitando a compreensão dos princípios básicos de avaliação física e prescrição 
de atividades físicas para idoso, segundo sua condição funcional. Os principais 
resultados alcançados são: crescente adesão dos idosos às atividades propostas, 
redução do comportamento sedentário e aumento nos níveis de atividade física; 
menor dependência funcional; maior socialização entre os atendidos, e deles com 
a equipe; melhora na qualidade de vida, na capacidade funcional e na execução 
das atividades de vida diária. Contudo, espera-se manter os ganhos e aumentar a 
capacidade funcional, reduzir a incidência do número de quedas e da dependência. 
Sendo assim, este projeto tem proporcionado aos discentes junto à equipe 
multiprofissional, o desenvolvimento de habilidades interprofissionais quanto à 
elaboração de diagnósticos e prognósticos cinesiológicos funcionais, estratégias 
de intervenção para reabilitação, planejamento de ações preventivas e de promoção 
à saúde do idoso.

Palavras-chave: Idosos Institucionalizados. Sedentarismo. Atividade Física. Saúde 
do Idoso. Envelhecimento. 
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Capacitação e treinamento para  
realização de medidas cardiometabólicas  

de indivíduos adultos e idosos

Andréia Cristiane Carrenho Queiroz1

Amanda Marinho Brasil2
Renata Figueiredo Ferreguetti3

Jéssica Mayara Silva Nery4

Calcula-se que aproximadamente 75% das doenças cardiovasculares possam 
ser atribuídas à presença de fatores de risco. Dentre estes fatores, podemos 
destacar a presença de diabetes, hipertensão arterial e alterações lipídicas. 
Dentre estes fatores de risco, se destacam as doenças metabólicas que, por 
sua vez, também tem demonstrado grande prevalência na população brasileira. 
Objetivo: Capacitar e treinar alunos dos cursos de Ciências da Vida (Educação 
Física, Fisioterapia, Nutrição, Medicina e Farmácia) para a realização de medidas 
cardiometabólicas (pressão arterial, frequência cardíaca, colesterol total e 
glicemia plasmática) de indivíduos adultos e idosos. Metodologia: Este projeto 
iniciou em maio de 2017 e foi renovado por duas vezes, com vigência atual até 
julho de 2020. Os alunos de treinamento estudam os conceitos e técnicas de 
todos os tipos de medidas cardiometabólicas; Aprendem e adotam sempre todos 
os procedimentos metodológicos práticos das medidas, previstos na Diretriz 
Americana para avaliação de aptidão física e Livros relacionados ao tema; e, 
por fim, aprendem, vivenciam e realizam de forma prática os diferentes tipos de 
medidas cardiometabólicas e arquivam todas as medidas realizadas. Resultados: 
Os estudantes foram capacitados e têm realizado avaliações cardiometabólicas 
de adultos e idosos que agendam previamente a avaliação. As avaliações estão 
sendo realizadas na Praça de Esportes de Governador Valadares, 2 vezes por 
semana das 17h às 19h, sempre de forma orientada e supervisionada pela 
professora orientadora. Além do atendimento na Praça de Esportes, os discentes 
do projeto atuaram em eventos de saúde, em diversos bairros e praças da cidade 
de Governador Valadares. Importância para a formação acadêmica dos discentes: 
Todos os procedimentos têm contribuído para a formação de um profissional da 
saúde capaz de atuar de forma interdisciplinar e realizar procedimentos teórico-
práticos ligados à avaliação cardiometabólica de adultos e idosos. O projeto 
contribui para a formação dos alunos de graduação dos cursos de Educação 
Física, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia e Medicina, contribuindo para a formação 

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, andreia.queiroz@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Fisioterapia, amanda-marinhobr@outlook.com
3      Graduanda, Fisioterapia, renatinhafferreguetti@hotmail.com
4      Graduada, Medicina, jessicamayara8692@hotmail.com
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de profissionais mais bem capacitados e treinamentos em relação ao cuidado 
com a saúde.

Palavras-chave: Envelhecimento. Hipertensão arterial. Diabetes. Obesidade.
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Capacitação e treinamento para realização 
de medidas de aptidão física em indivíduos 

adultos e idosos

Andréia Cristiane Carrenho Queiroz1

Lívia Vilela Barros2

Marina Ferreira de Lima3

O envelhecimento vem acompanhado por diversas alterações no organismo, como 
o aumento da instabilidade postural, dificuldades de coordenação e equilíbrio. 
Concomitantemente, ocorre uma hipotrofia muscular e diminuição da massa óssea, 
ocasionando na redução da competência do aparelho locomotor e, dessa forma, 
aumentado os riscos de queda. Para acompanhar o aparecimento e desenvolvimento 
das doenças crônicas que comprometam a execução das atividades da vida diária 
é de fundamental importância a avaliação periódica da aptidão física dos indivíduos 
adultos e idosos. Objetivo: Capacitar e treinar alunos dos cursos de Ciências da Vida 
(Educação Física, Fisioterapia e Medicina) para a realização de medidas de aptidão 
física (flexibilidade, força, potência, agilidade e resistência) de indivíduos adultos 
e idosos. Metodologia: Este projeto iniciou em março de 2018 e foi renovado com 
vigência ate julho de 2020. Os alunos de treinamento profissional desenvolvem 
atividades como: estudar os conceitos e técnicas de todos os tipos de medidas de 
aptidão física incluídas no projeto; aprender e adotar sempre todos os procedimentos 
metodológicos práticos das medidas, previstos na Diretriz Americana para avaliação 
de aptidão física e livros relacionados ao tema; aprender, vivenciar e realizar de forma 
prática os diferentes tipos de aptidão física; alimentar um banco de dados para 
arquivamento de todas as medidas realizadas. Resultados: Os estudantes foram 
capacitados e têm realizado avaliações da aptidão física de adultos e idosos que 
agendam previamente a avaliação. As avaliações estão sendo realizadas na Praça 
de Esportes de Governador Valadares, 2 vezes por semana das 17h às 19h, sempre 
de forma orientada e supervisionada pela professora orientadora. Importância para a 
formação acadêmica dos discentes: Os graduandos da área da saúde, como educação 
física, fisioterapia e medicina, precisam estar devidamente treinados e capacitados 
para avaliar, classificar e interpretar a aptidão física de indivíduos adultos e idosos, 
de modo a identificar pontos fortes e fracos e, posteriormente, propor ações para 
melhora da aptidão física e da saúde. Projetos como este aumentam a possibilidade 
de capacitação profissional durante o período da graduação. 

Palavras-chave: Envelhecimento Ativo. Saúde do idoso. Qualidade de vida.

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, andreia.queiroz@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Fisioterapia, eu-livia@hotmail.com
3      Graduanda, Fisioterapia, marifdelima@outlook.com
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 Capacitação e treinamento profissionalpara 
a realização de medidas antropométricas  

em indivíduos adultos e idosos

Andréia Cristiane Carrenho Queiroz1

Andressa Oliveira Silva Pimenta2

Mateus Gonçalves da Silva3

Objetivos: O presente projeto de Treinamento Profissional Acadêmico objetivou 
capacitar e treinar os discentes dos cursos do Departamento de Instituto e Ciências 
da Vida da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares 
para a realização de medidas antropométricas em indivíduos adultos e idosos, bem 
como orientar tais indivíduos quanto à prática de atividade física e a influência da 
mesma nos marcadores antropométricos e de saúde. Adicionalmente, o projeto 
visou a alimentação de um banco de dados para o arquivamento das medidas para 
fins de pesquisa. Metodologia: O público atendido foi adultos e idosos residentes 
na zona urbana da cidade de Governador Valadares - MG. O projeto teve início em 
abril de 2018 e término em julho de 2019 e os atendimentos ocorreram às terças-
feiras e às quintas-feiras, das 17h00 às 19h00, na Praça de Esportes de Governador 
Valadares. Além do atendimento na Praça de Esportes, os discentes do projeto 
atuaram em Feiras de Saúde e em eventos pontuais na cidade de Governador 
Valadares. As atividades estiveram vinculadas ao Núcleo de Estudos da Pessoa 
Idosa (NEPI) e as mesmas foram realizadas nos mais diversos bairros e praças da 
cidade de Governador Valadares. Resultados: A princípio foi realizado o estudo das 
medidas antropométricas a fim de treinar e calibrar os alunos para a realização de 
tais medidas em campo. Todos os procedimentos metodológicos práticos seguiram 
suas respectivas Diretrizes Nacionais e Internacionais. Foram executadas as medidas 
de estatura, peso, circunferência de cintura, circunferência abdominal, circunferência 
abdominal e dobras cutâneas. A atuação na prática proporcionou capacitar os 
discentes e o contato direto com a população permitiu conhecer a mesma e dar 
suporte para intervenção prática no âmbito da promoção da atividade física e saúde. 
Importância para a formação acadêmica dos discentes: A constante prática das 
medidas antropométricas capacita os alunos a realizarem as mesmas com autonomia 
e precisão. Além disso, permite que os conhecimentos teóricos passados em sala de 
aula fossem revistos de forma prática, aplicada a realidade profissional.

Palavras-chave: Antropometria. Saúde. Qualidade de vida. Atividade física.

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, andreia.queiroz@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Educação Física, oliveiraandressa029@gmail.com
3      Graduando, Educação Física, mateus_goncalves2012@hotmail.com
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Treinamento em Métodos Oficiais de 
Análises Utilizados nas Indústrias Lácteas 

Para o Controle da Qualidade de Leites

Wesley William Gonçalves Nascimento1

Maura Pinheiro Alves2

Raphaela Lopes Mendonça3

O treinamento tem como objetivo capacitar os estudantes para a atuação em 
indústrias de laticínios, transmitindo conhecimentos sobre a rotina das análises 
laboratoriais para a verificação da qualidade do leite, para que sejam capazes 
de selecionar um produto dentro dos parâmetros adequados e de acordo com a 
legislação vigente. Este controle é de fundamental importância para a produção de 
produtos de excelência e atualmente os laticínios tem como prática, o pagamento 
diferenciado pela matéria-prima de qualidade e por isso é extremamente 
importante que se tenham profissionais capacitados para selecionar tais produtos 
adequadamente. Os cursos de Farmácia e Nutrição preveem atividades profissionais 
relacionadas à área de alimentos, entretanto, não estão previstas disciplinas 
específicas para atividades e métodos de análises em leite nas grades curriculares. 
Neste sentido esta proposta contribui para os discentes que se interessem por este 
campo de atuação. O treinamento é realizado no Laboratório de Alimentos da UFJF/
GV (sala 810, UNIPAC), através da execução das análises de rotina tradicionalmente 
realizadas nos laboratórios das indústrias e previstas nas instruções normativas 
IN62 e IN68 do MAPA. Citam-se, as análises de acidez, pH, condutividade elétrica, 
densidade, método alizarol, crioscopia e quantificação de gordura. Durante as 
práticas são analisadas amostras de leite cru, pasteurizado e UHT. Também são 
realizadas adulterações propositais a partir de substâncias citadas na literatura 
como potenciais adulterantes, visando comparar os resultados encontrados aos 
medidos nas amostras genuínas, ampliando as discussões sobre as técnicas. Dessa 
forma, os alunos adquirem habilidades de manuseio dessas técnicas e estratégias 
para solucionar problemas relacionados ao tema. Além disso, esse trabalho prepara 
os discentes para aplicarem seus conhecimentos multidisciplinares na resolução 
de impasses durante a etapa de seleção da matéria-prima e faz com que melhorem 
a relação interpessoal, sabendo trabalhar em grupo ou até mesmo liderarem em 
equipe. O projeto também levou a grandes parcerias para a realização de trabalhos 
e pesquisas como com a Barbosa e Marques, indústria responsável pelos produtos 
Regina. Assim a avaliação do trabalho tem sido muito positiva e nota-se que os 
alunos que passam por um treinamento como este tendem a melhorar os seus 

1      Doutorado, Departamento de Farmácia, wesley.nascimento@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Farmácia, maurapalves@gmail.com
3      Graduanda, Farmácia, raphaelalopes95@gmail.com
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desempenhos durante o estágio, se qualificando para executarem um trabalho de 
excelência no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Leite. Controle de Qualidade. Laticínios. Fraudes. Análises.
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Promoção do desenvolvimento técnico e 
científico de estudantes para caracterização 

dos componentes e determinação da 
prevalência da síndrome metabólica em 

Governador Valadares – MG

Fernanda Souza de Oliveira Assis1

 Ione Maria de Matos2

Larissa de Freitas Bonomo3

Leandro Roberto de Macedo4

Maísa Silva5

Ana Beatriz Araújo Lucca6

Diego José Pereira Lopes7

Horrana Alves Magalhães8

 Luiz Müller Pimentel Delfim Lacerda9

Luiza Mageste Costa10

 Marina Fernandes Carvalho11

 Vítor Rodrigues Ribeiro e Silva12

Yzamara Dutra Guerrieri13

Introdução: A existência concomitante frequentemente observada de hipertensão 
arterial, alterações na homeostase da glicose, obesidade e dislipidemia em diferentes 
representações da população e no indivíduo isoladamente, levou à descrição de 
uma síndrome clínica que apresenta essas características agrupadas, a Síndrome 
Metabólica (SM). Essa Síndrome representa um grande problema de saúde 
pública no que diz respeito ao impacto na saúde da população causado por seus 
componentes isoladamente, bem como, em conjunto. Apesar da importância da 
SM, há carência de dados sobre as características epidemiológicas desta condição 
na população brasileira, sendo que ainda são poucos os estudos de prevalência. 

1      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, fernanda.oliveira@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, ione.matos@ufjf.edu.br
3      Doutorado, Departamento de Farmácia, larissafbonomo@gmail.com
4      Doutorado, Departamento de Ciências Econômicas, leandro.macedo.r@gmail.com
5      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, maisa.silva@ufjf.edu.br
6      Graduanda, Medicina, abeatrizlucca@gmail.com
7      Graduando, Medicina, diego_vk@hotmail.com
8      Graduanda, Medicina, horranamagalhaes@gmail.com
9      Graduando, Medicina, mullerdelfin@gmail.com
10      Graduanda, Medicina, luizamageste@gmail.com
11      Graduanda, Medicina, marinafecarvalho@gmail.com
12      Graduando, Medicina, vitor_rodrigues5@hotmail.com
13      Graduanda, Medicina, yzamara.guerrieri@bol.com.br
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Objetivo: Promover o desenvolvimento técnico e científico dos estudantes, 
favorecer a integração do ensino com a prática permitindo a caracterização dos 
componentes e determinação da prevalência da Síndrome Metabólica no município 
de Governador Valadares/MG. Metodologia: As atividades desenvolvidas são: 
coleta de dados socioeconômicos através da aplicação de questionários; aferição 
de pressão arterial pelo método auscultatório cujos equipamentos utilizados são 
o estetoscópio e o esfigmomanômetro; Medidas antropométricas como massa 
corpórea - obtida através de balança mecânica portátil, estatura - obtida através 
do estadiômetro feito de tubos PVC e fita métrica, o qual foi confeccionado 
pelo grupo de pesquisa, e circunferência de cintura e quadril - obtida através de 
fita métrica. Resultados: De 100 voluntários que participaram da pesquisa, 32 
aderiram totalmente, sendo 12 do sexo masculino e 20 do sexo feminino. Em todos 
os voluntários foram aplicados questionários e realizadas medidas de pressão 
arterial e coleta de dados antropométricos. Os voluntários também realizaram 
exames de sangue em laboratório especializado. Os dados demonstraram que 
40,63% das pessoas apresentaram pelo menos três fatores associados á Síndrome 
Metabólica. Relevância acadêmica: A realização deste treinamento profissional 
propicia a integração teoria e prática, desenvolve e aperfeiçoa habilidades técnicas 
relacionadas à profissão, propicia relacionamento interpessoal, exercita a fala dos 
discentes para com os voluntários participantes da pesquisa, bem como, promove 
um ambiente de ensino e conexão da Universidade com a comunidade. 

Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Prevalência. Treinamento Profissional.
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Estratégia para otimização da abordagem da 
saúde mental na ESF Atalaia

Rodrigo Furtado de Carvalho1

Pollyanna Costa Cardoso2

Luana Viana Bitencourt3

Artur José Vilar Sette4

Thaisa Gabriele da Silva Belan5

Letícia de Souza Coelho6

Promover a otimização e dinamização da abordagem à saúde mental na atenção 
primária por meio da integração ensino-serviço-comunidade. A primeira etapa 
consistiu na territorialização obtida por meio de questionários e tabulação dos 
dados. Além do estabelecimento do diagnóstico situacional através de debates com 
profissionais e usuários do sistema, que apontaram os problemas enfrentados na 
região. Na segunda etapa foi estabelecido o planejamento estratégico situacional, 
que se divide em 4 momentos: Momento explicativo (identificados e selecionados os 
principais problemas, suas causas e consequências), momento normativo (definiu 
os parâmetros que deveriam ser atingidos), momento estratégico (analise das 
restrições e facilidades que interfeririam no cumprimento do desenho normativo) 
e o momento tático-operacional (executar e monitorar as ações propostas). A 
princípio foi estabelecida uma relação de confiança e contribuição mútua entre 
discentes e profissionais da ESF Atalaia, por meio da inserção dos alunos nas 
atividades do serviço, que proporcionou o reconhecimento e análise crítica dos 
problemas enfrentados pela população adscrita. Através do diagnóstico situacional 
foi identificado que o atendimento a saúde mental necessitava de melhorias devido 
a alta demanda e falta de capacitação dos profissionais. Dos debates do PET- Saúde 
sugiram ideias para melhoria do serviço, como a criação de fluxogramas para 
padronização do atendimento, promoção da capacitação da equipe, estabelecimento 
do melhor horário para o atendimento a demanda da saúde mental, medidas para 
tornar o grupo mais atrativo e funcional, conscientização da população e alternativas 
junto a Secretaria Municipal de Saúde. O PET saúde é um programa criado pelos 
Ministérios da Saúde e da Educação que tem como pressuposto a educação pelo 
trabalho, e com isso induz mudanças nos processos de formação profissional. A 
inserção dos discentes no serviço permitiu que problemas antes enfrentados de 
forma individuais passassem a ser abordados de forma interdisciplinar e integral. 
A experiência adquirida com múltiplas áreas da saúde foi essencial para ampliar 
a visão interprofissional dos discentes e proporcionou conhecimentos quanto a 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, rodrigo.carvalho@ufjf.edu.br
2      Mestrado, Departamento de Nutrição, pollyanna.cardoso@ufjf.edu.br
3      Graduada, Colaboradora externa, luana_viana88@hotmail.com
4      Graduando, Medicina, artur.vilar.sette@hotmail.com
5      Graduanda, Medicina, thaisa.belan@gmail.com
6      Graduanda, Nutrição, leticiascoelho@hotmail.com
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valorização do trabalho em equipe, gestão, mecanismos de promoção de ações e 
dinâmica do serviço. 
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Planejamento estratégico situacional (PES) 
como ferramenta de intervenção dentro do 

PET-Saúde Interprofissionalidade: Um relato 
de experiência na Atenção Básica

Pollyana Costa Cardoso1

Luis Henrique Gomes Neves2

Riane Souto Medeiros3

Larissa Pereira Matos4

Patielly Batista Viana5

Farley Santana Elisiário6

O Programa de Educação pelo trabalho para a saúde (PET-Saúde) é uma iniciativa 
para qualificação de profissionais, em conjunto com a formação de estudantes de 
graduação da área da saúde. Seu objetivo é o fortalecimento da atenção básica e 
da vigilância em saúde, de acordo com os princípios e necessidades do Sistema 
Único de Saúde – SUS, e a integração ensino-serviço-comunidade. Uma ferramenta 
utilizada para a realização do diagnóstico situacional e planejamento das ações 
de intervenção é o Planejamento Estratégico Situacional (PES). Uma estratégia 
concedida por Carlos Matus na década de 70 que tem como pressuposto o pensar 
sistematicamente antes de agir, para propor resoluções objetivas e factíveis. O 
presente trabalho tem por objetivo relatar as experiências iniciais na elaboração 
do PES, percebidas pelo grupo tutorial inserido na Atenção Primária na Estratégia 
Saúde da Família Vila Parque Ibituruna, localizada no bairro Vila Isa, no município de 
Governador Valadares – MG.  A produção deste trabalho se deu a partir de reflexões 
acerca das experiências proporcionadas pelo PET-Saúde Interprofissionalidade. No 
método de trabalho adotado houve a construção do PES, onde através do trabalho 
compartilhado entre estudantes, profissionais e comunidade foram levantados os 
problemas vivenciados na ESF e priorizado o problema de acordo sua magnitude, 
transcendência, vulnerabilidade, urgência e factibilidade. O problema elencado e 
priorizado no processo de trabalho em equipe foi “Necessidade de capacitação da 
equipe da ESF para realizar grupos operativos e salas de espera”. Logo, é possível 
identificar o déficit na capacidade de realizar processos de educação em saúde 
eficientes. O que o PET propõe a partir do PES é uma intervenção com todos os 
profissionais a fim de preparar a equipe para a execução adequada dos grupos 

1      Mestrado, Departamento de Nutrição, pollyanna.cardoso@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Fisioterapia, neves.luishenrique@gmail.com
3      Especialista, Colaboradora externa, rianesoutos@hotmail.com
4      Graduanda, Farmácia, mattos@outlook.com
5      Graduanda, Fisioterapia, pattyb.21@live.com
6      Graduando, Educação Física, ffarley14@gmail.com
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operativos e salas de espera, visando um melhor acolhimento para o usuário e 
resolução dos seus problemas de maneira integral, a partir da aplicação dos aspectos 
da interprofissionalidade. A construção do PES possibilita aos acadêmicos uma 
interação e conhecimento da realidade do SUS e a vivência da articulação ensino-
serviço-comunidade. A experiência também permite que o acadêmico se torne 
protagonista, através das práticas colaborativas, e o permite visualizar o impacto 
que a atuação interprofissional tem sobre a melhoria da qualidade do cuidado e 
promoção a saúde.

Palavras-chaves: Promoção da Saúde. Educação Interprofissional. Atenção Primária 
à Saúde.
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Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde: PET-Saúde na formação do cirurgião-

dentista: Lições aprendidas na  
atenção primária

Luiz Eduardo Almeida1

Mabel Miluska Suca Salas2

Christiane Carvalho Murta Botelho3

Maria Luiza Vieira Lopes4

Patricia Vitor de Souza5

Ana Maria Lucas Guimarães6

Bruna Bruschi Oliveira7

Daniella Andrade Guimarães8

Objetivo:  O objetivo do estudo foi analisar a percepção do impacto do programa 
PET-SAÚDE/GraduaSUS na formação em odontologia e na interação ensino, serviço 
e comunidade. Metodologia: Trata-se de um relato das ações realizadas e percepção 
dos discentes de odontologia na formação profissional odontológica e integração 
ensino, serviço e comunidade do programa PET-SAÚDE/GraduaSUS realizado 
na Estratégia de Saúde da Família São Raimundo I no município de Governador 
Valadares, Minas Gerais. No período de um ano foram efetivadas e registradas 
atividades junto a equipe de saúde bucal de diagnóstico situacional, planejamento 
estratégico e de intervenção abrangendo grupos operativos de usuários hipertensos, 
diabéticos, tabagistas, gestantes, adolescentes e crianças. Ações educativas foram 
desenvolvidas, como palestras em sala de espera, escovação supervisionada, 
acompanhamento de atendimentos odontológicos, visitas domiciliares.  Um 
portfólio descritivo foi feito para registro de todas as atividades. Resultados: Em 
decorrência das ações de educação em saúde que foram praticadas, a sobrecarga 
da demanda do profissional diminuiu. A comunidade recebeu maior assistência das 
ações de prevenção, o que ampliou o empoderamento da população por intermédio 
da participação ativa de controle no processo saúde-doença. Na percepção discente, 
aumentou o conhecimento tanto sobre o processo saúde-doença quanto sobre a 
realidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse modo, foi possibilitado ao aluno 
compreender a importância desse sistema para a população, vivenciar a prática de 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia,  luiz.almeida@ufjf.edu.br

2      Doutorado, Departamento de Odontologia,  mabel.salas@ufjf.edu.br
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4      Graduanda, Odontologia, marialuizasb17@hotmail.com
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conceitos teóricos, ganhar habilidades e capacidades para atender a demanda do 
serviço público e, por fim, identificar necessidade do trabalho. Conclusão: Pode-
se concluir que as ações promovidas geraram impactos positivos na integração 
ensino, serviço e comunidade; refletindo ganhos para a população e para a formação 
acadêmica dos discentes. De fato, existem desafios consideráveis. Espera-se que, 
com a continuidade das ações a partir das atividades de sustentabilidade do PET, 
os mesmos possam ser superados.

Palavras-chave: Atenção primária.  PET-Saúde GraduaSUS. Formação Profissional. 
Odontologia.  Integração ensino-servico-comunidade.
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A experiência acadêmica na atenção 
especializada na rede de saúde bucal: 

Resultados do programa  
PET-SAÚDE GRADUASUS

Carlos Eduardo Pinto de Alcântara1

Mabel Miluska Suca Salas2

Christiane Carvalho Murta Botelho3

Luany Tavares Faquini4
Patricia Vitor de Souza5

Ana Maria Lucas Guimarães6

Bruna Bruschi Oliveira7

Daniella Andrade Guimarães8

Objetivo: O presente estudo tem por objetivo realizar um relato das vivências 
dos discentes que participaram do programa PET-Saude GraduaSUS inseridos 
no serviço odontológico especializado em Governador Valadares. Metodologia: 
Trata-se de um relato da experiência de um dos grupos tutoriais de odontologia do 
programa PET-Saúde GraduaSUS, que atuou na atenção secundária e terciária no 
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Hospital Municipal de Governador 
Valadares (HMGV). Entre 2017 e 2018 o grupo realizou atividades de diagnóstico 
e planejamento estratégico situacional nos cenários práticos para priorizar um 
problema e formular e realizar uma intervenção. Adicionalmente foram realizados 
acompanhamentos clínicos de tratamentos odontológicos especializados em 
ambos cenários. Resultados: No CEO foi detectado absenteísmo dos pacientes às 
consultas devido à falta conhecimento dos fluxos de referência e contrarreferência 
após o encerramento do tratamento. O planejamento de intervenção situacional 
objetivou a confecção de instrumentos explicativos e informação aos usuários 
através de atividades na sala de espera. A forma de avaliação das ações foi a partir 
da aplicação de um questionário.  No CEO, 64% dos usuários que participaram eram 
do sexo feminino e residentes da zona urbana do município. Após a apresentação do 
banner 90% dos usuários relataram que melhorou o entendimento sobre os passos 
após tratamento no CEO e a necessidade de acompanhamento de saúde bucal nas 
UBS. No HMGV, foi observada que a odontologia terciária não apresentava vínculo 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, carloseduardo.alcantara@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Odontologia,  mabel.salas@ufjf.edu.br
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4      Graduanda, Odontologia,  luanytavares@hotmail.com

5      Graduanda, Odontologia,  patricia.vittor@gmail.com

6      Graduanda, Odontologia, anamlucas19@hotmail.com
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com a atenção secundária e primária odontológica. Adicionalmente, foi identificado 
que a odontologia hospitalar realizada engloba o atendimento das áreas de urgência e 
emergência, atendimento a pacientes com necessidades especiais e procedimentos 
na UTI, porém os participantes não tiveram acesso para realizar intervenções. Foram 
realizadas atividades de educação em saúde na ala de internação infantil. Todas as 
mães e crianças que participaram das ações demonstraram interesse participando 
ativamente, perguntando e tentando sanar duvidas sobre diversos agravos à saúde 
bucal e técnicas de hi giene bucal.  Importância para a formação acadêmica 
dos discentes: As experiências permitiram o envolvimento prático e a aquisição 
de conhecimento sobre a atenção especializada, destacando a importância da 
articulação entre os pontos da atenção das redes de saúde, e a inclusão do usuário 
no processo de atenção em saúde. 

Palavras-chave: Atenção Especializada.  PET-Saúde GraduaSUS. Formação 
Profissional. Odontologia.  Integração ensino-servico-comunidade.



Seção 1 | Graduação        1.4 | Programa de Educação Tutorial 105

Ações do Programa  
PET-Saúde Interprofissionalidade em 

uma Estratégia de Saúde da Família de 
Governador Valadares-MG

Larissa Freitas Bonomo1

Nizia Araújo Vieira Almeida2

Janaina Cristina Gomes3

Diego Vieira Gusmão4

Daniela Geber de Melo5

Beatriz Souza Silva6

Rafaela Caires Santos7

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde/
Interprofissionalidade) tem foco na capacitação de futuros profissionais da saúde, 
promovendo a integração ensino-serviço-comunidade, a partir da Educação 
Interprofissional (EIP), que busca desenvolver práticas colaborativas na formação 
dos profissionais. O presente relato objetiva descrever as ações para priorizar o 
problema de maior relevância no território de saúde da ESF-Sir I para a elaboração 
do Projeto de Intervenção. Foi planejada uma oficina e convidados os atores do 
território: usuários, gestores e profissionais de saúde da unidade. No início da 
atividade foram utilizadas as dinâmicas da “Arvore dos sonhos” e o “Muro das 
Lamentações”, para que os participantes retratassem como seria uma unidade de 
saúde dos sonhos e quais, em suas perspectivas, seriam as dificuldades para que 
esta unidade se tornasse realidade. Os integrantes da oficina foram divididos em 
pequenos grupos, constituídos por usuários, profissionais/gestores de saúde e os 
estudantes do PET, a fim de que selecionassem os principais problemas vivenciados 
na unidade e no território de saúde. Como instrumento para elencar os problemas 
levantados e priorizá-los, foi empregada a primeira etapa do Planejamento 
Estratégico Situacional (PES), que consistiu no Momento Explicativo. Todos os 
problemas foram apresentados e pontuados de acordo com os seguintes atributos: 
magnitude (afeta a quem?); transcendência (interesse em resolver); vulnerabilidade 
(tendo os recursos, é fácil de resolver?); urgência (o problema pode se agravar?); 
factibilidade (há recursos disponíveis?). Participaram da oficina 31 pessoas sendo 
a maioria (60%), usuários. Os principais problemas elencados foram: número de 

1      Doutorado, Departamento de Farmácia, larissafreitas.bonomo@ufjf.edu.br
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médicos insuficientes; falta de farmácia na unidade; falta de ar condicionado e 
rampa de acesso; baixa adesão dos usuários aos tratamentos; cota reduzida de 
exames. O problema priorizado, em conformidade com os atributos definidos, 
foi a baixa adesão dos usuários aos tratamentos. A partir desse, foram definidas 
causas e consequências e elaborado o diagrama “espinha de peixe” que norteou 
o planejamento do Projeto de Intervenção. O PET-Saúde/Interprofissionalidade 
possibilita a vivência do estudante em cenários práticos, promovendo uma 
integração ensino-serviço-comunidade e possibilitando maior compreensão 
referente ao funcionamento da atenção básica e o desenvolvimento de habilidades 
que fundamentam o trabalho em equipe colaborativo interprofissional.

Palavras-chave: Planejamento em Saúde. Educação interprofissional. Atenção 
Primária em Saúde. Integração ensino-serviço-comunidade.
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Ações do Programa PET-Saúde para melhora 
da adesão das consultas de puericultura na 
Estratégia de Saúde da Família Azteca de 

Governador Valadares-MG

Rodrigo Furtado de Carvalho1

Pollyana Costa Cardoso2

Carmem Silvia Rodrigues Portes3

Elis da Cunha Viana Aleixo4

Yara Messner Gomes5

Leticia de Souza Coelho6

O presente trabalho tem por objetivo melhorar a adesão das crianças nas consultas 
mensais de puericultura, através da conscientização da comunidade, conforme a 
percepção do grupo tutorial inserido na Estratégia Saúde da Família Azteca. Na 
primeira etapa, elaborou-se um questionário abordando as dificuldades encontradas 
quanto ao horário de agenda, o conhecimento a respeito da importância das 
consultas, se as informações obtidas foram relevantes. Foi aplicado pelas agentes 
comunitárias de saúde durantes as visitas domiciliares em três micro áreas, 
sendo que as outras três estavam descobertas. Os participantes foram as mães/
responsáveis por crianças de zero à dois anos de idade. Na segunda etapa, foi feito 
a consolidação desse questionário pelas estudantes a fim de identificar o problema 
e propor melhorar na prestação do serviço. Com a consolidação do questionário, o 
problema foi elencado e priorizado sendo que, de 25 dos 31 entrevistados conhece 
o termo puericultura, e 6 não conhecem; 28 dos responsáveis responderam que 
levam as crianças às consultas de puericulturas e 3 disseram que não levam. 
Quanto às informações obtidas nas consultas de puericultura 26 afirmaram receber 
boas informações, e 4 disseram que não recebem informações relevantes. Com 
relação às críticas e sugestões, 6 dos entrevistados contribuíram com algumas 
observações, sendo estas a respeito do horário, demora em encontrar vaga 
para agendamento das consultas de puericultura. Com isso, foi possível iniciar 
intervenções como conscientização da equipe quanto a importância da consulta 
periódica de puericultura, a flexibilização dos horários disponibilizados para consulta 
e a conscientização da comunidade durante as salas de espera.   O Programa de 
Educação Tutorial permite a inserção dos estudantes aos profissionais da Atenção 
Básica acompanhando sua vivência prática na unidade, para melhoria da qualidade 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia,  rodrigo.carvalho@ufjf.edu.br
2      Mestrado, Departamento de Nutrição, pollyana.cardoso@ufjf.edu.br
3      Especialista, Colaboradora externa, silviarportes@hotmail.com
4      Graduada, Colaboradora externa, eliscunhaviana@hotmail.com
5      Graduanda, Odontologia, yaramessner@hotmail.com
6      Graduanda, Nutrição, leticiascoelho@hotmail.com
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do processo de trabalho, atendendo as necessidades de saúde dos usuários, família 
e comunidade. 

Palavras-chave: Puericultura. Questionário. Atenção Básica. Programa de Educação 
Tutorial. Estratégia Saúde da Família. 
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Odontologia no enlace  
ensino-serviço-comunidade por meio do 

Programa Pet-Saúde GRADUASUS

Mabel Miluska Suca Salas1

Valéria de Oliveira2

Carlos Eduardo Pinto De Alcântara3

Bernardo Cesar Costa4

Leonor Eliza De Assis Abi-Ali5
Norma Suely Giacomin6

Alexandra Beatriz de Souza Coelho7

 Ana Letícia Mendes Turco8

 Thalita Lucas Brum da Silva9

Amanda Carolina Flor Soares10

Sara Luisa Lima Cusini11

Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar as ações desenvolvidas 
e os resultados obtidos durante a execução do programa PET Saúde Gradua SUS 
do grupo odontologia na atenção primária, secundária e terciária. Metodologia: O 
presente estudo relata as vivências, as ações desenvolvidas e os resultados obtidos 
durante dois anos de atuação nas esferas: Estratégia de Saúde da Família Santa 
Helena (ESF), Centro de Especialidade Odontológica (CEO) e Hospital Municipal 
(HMGV), em Governador Valadares, realizadas pelo grupo tutorial da odontologia. 
Durante o projeto na ESF foram realizadas atividades práticas em diversos grupos 
operativos, ações em conjunto com o programa saúde do escolar, salas de espera, 
visitas domiciliares, acompanhamento de procedimentos clínicos além da criação 
de um projeto de extensão que visava a continuidade das atividades realizadas pelo 
grupo tutorial na ESF. No CEO foi possível acompanhar atendimentos clínicos de 
inúmeras especialidades e promover um diagnóstico situacional em relação aos 
problemas de referência e contrarreferência. A atuação no HMGV ocorreu na ala da 
pediatria onde foram realizadas atividades de saúde bucal lúdicas para as crianças 
e orientação aos pais. Todas as práticas foram registradas em portfólios descritivos 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, mabelmssalas@gmail.com
2      Doutorado, Departamento de Odontologia, valeria.oliveira@ufjf.edu.br
3      Doutorado, Departamento de Odontologia, carloseduardo.alcantara@ufjf.edu.br
4      Doutorado, Departamento de Odontologia, bernardo.costa@ufjf.edu.br 
5      Graduada, Colaboradora Externa, saudebucal_gv@hotmail.com
6      Graduada, Colaboradora Externa, nsgiacomin@hotmail.com
7      Graduada, Colaboradora Externa, alexabsc@hotmail.com
8      Graduanda, Odontologia, analeticiamendes@live.com
9      Graduanda, Odontologia, thallitabrum@hotmail.com
10      Graduanda, Odontologia, amanda.flor7848@hotmail.com
11      Graduanda, Odontologia, saraluisalima@gmail.com
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individuais. Resultados: Como resultado das atividades, houve a aproximação entre 
o serviço e a academia, a vivência prática da realidade do Sistema Único de Saúde 
minimizando as barreiras entre teoria e prática, a compreensão da importância do 
planejamento, do atendimento humanizado, do controle social no processo saúde 
doença e do trabalho em equipe. O projeto de extensão, na Atenção Primária, 
possibilitou fornecer a comunidade educação em saúde e a perpetuação das 
ações desenvolvidas. Com o diagnóstico situacional, foi criado um fluxograma que 
continha todos os passos necessários ao usuário desde o seu encaminhamento 
pela ESF até a sua contrarreferência pelos profissionais do CEO. Além disso, na 
Atenção Terciária no HMGV as ações promoveram educação em saúde bucal e 
resultaram em atendimento integral durante a internação dos usuários. Conclusão: 
Essas vivências enriqueceram a formação acadêmica e profissional, possibilitaram 
a compreensão do sistema de saúde no município de Governador Valadares, além 
de fornecerem a população ações desenvolvidas mediante as demandas locais, 
de forma original e eficaz, empoderando-a e contribuindo no controle de doenças 
bucais. 

Palavras-chave: PET-Saúde GRADUASUS. Educação em saúde. Formação 
Profissional. Saúde Pública.
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Experiências interprofissionais em saúde: 
resultados do planejamento estratégico 

situacional  na Estratégia Saúde da Família 
do bairro Jardim do Trevo.

Mabel Miluska Suca Salas1

 Alessa Sin Singer Brugiolo2

Valéria de Oliveira3

Alessandra Amorim Martins Ferradeira4

Larissa da Silva Araújo5

Renato Mendes Gomes de Oliveira6

Bruna Chárin da Silva Sarmento7

Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar as primeiras atividades 
desenvolvidas no âmbito da Atenção Primária em Saúde e os resultados preliminares 
alcançados até a presente data no programa PET Saúde Interprofissionalidade 
- 2019/2021. Metodologia: Trata-se de um relato das experiências vivenciadas 
na Estratégia de Saúde da Família do bairro Jardim do Trevo em Governador 
Valadares. O grupo de trabalho foi constituído por profissionais de diferentes áreas: 
odontologia, assistência social, medicina e fisioterapia. Resultados Alcançados: Em 
abril de 2019, participamos da primeira atividade - o Fórum de Contextualização 
PET-Saúde Interprofissionalidade e 1º Ciclo Integrador - onde desenvolveu-se uma 
dinâmica em grupos de discussões sobre a importância da interprofissionalidade 
e como poderíamos alcança-la. De maio a agosto realizamos o (re) conhecimento 
da ESF Jardim do Trevo, em diferentes cenários - tais como: acompanhamento 
de atendimentos e consultas na unidade, sala de espera, visitas domiciliares, 
participação nas reuniões de Conselho Local e de Matriciamento. Em agosto de 2019 
realizamos o 2º Ciclo Integrador e o tema abordado foi o Planejamento Estratégico 
Situacional (PES). De setembro a outubro construímos o PES de acordo com a 
realidade em que atuamos.  O principal problema pontuado pelo grupo foi a falta de 
adesão dos usuários às atividades da unidade, com falta as consultas agendadas e 
não participação nos grupos operativos. As causas relacionadas a esse problema 
foram: falta de conhecimento sobre os serviços ofertados pela ESF, falta de vínculo 
com a equipe e difícil acesso à unidade devido a sua localização geográfica. Com 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, mabel.salas@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Fisioterapia, alessa.brugiolo@ufjf.edu.br
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base nesses resultados, foram planejadas intervenções para aumentar a adesão 
da população, com atividades de educação em saúde. Conclusão: Percebemos 
a interprofissionalidade como processo compartilhado e interativo, visando à 
melhoria da colaboração e da qualidade da atenção à saúde. Dessa forma, percebe-
se a necessidade de mudanças no processo de formação e modelo de atenção à 
saúde, para que haja efetivo trabalho em equipe e práticas colaborativas com foco 
nos usuários, aumentando a resolutividade e fortalecimento do SUS. 

Palavras-chaves: Planejamento Estratégico Situacional. Pet-Saúde 
Interprofissionalidade. Integração ensino-serviço-comunidade.
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PET-SAÚDE: Interprofissionalidade – Grupo 
tutorial Unidade Vila dos Montes

Meirele Rodrigues Gonçalves1

Patrícia Aparecida Baumgratz de Paula2

Camila Teixeira Vaz3

Viviane Cristina Salgado Dias4

Ana Carolina Guedes da Silva5

Maria da Penha Valente Moreira Vieira6

Fernanda Marciana Batista Bottaro7

Lucas Ferreira Souza8

Marielle Dias Martins9

Denise Cristina Cardoso Ferreira10

Letícia Pereira Dias11

Milena Baião dos Santos Lucino12

Rosany dos Santos Espada Ribeiro13

Marina Ferreira de Lima14

O Projeto de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), foi instituído em 
2008, para promover e qualificar a integração ensino-serviço-comunidade envolvendo 
docentes, estudantes de graduação e profissionais de saúde para o desenvolvimento 
de atividades na rede de serviços de saúde, de acordo com os princípios e 
necessidades do SUS.  Tem como objetivo fomentar grupos de aprendizagem 
tutorial na Atenção Básica, contemplando a integração com os demais níveis de 
atenção. O tema dessa edição é a educação interprofissional, que será abordada 
durante os anos de 2019 e 2020. O processo de trabalho envolve a vivência prática 
na Unidades Vila dos Montes em Governador Valadares, com grupos compostos por 
alunos de diversas áreas da graduação (medicina, odontologia, nutrição, fisioterapia, 
farmácia e educação física) e multiprofissionais da Secretaria Municipal de Saúde 
e da UFJF-GV, como assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, 
farmacêutico, médico, nutricionista, profissional de educação física e psicólogo. 
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2       Doutorado, Departamento de Nutrição, patufjf@gmail.com
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12       Graduanda, Medicina, milenabaiao09@gmail.com
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Além disso, também são realizados estudos teóricos, reuniões semanais, redação 
de projetos, relatórios e roteiro tutorial, ciclos integradores e portfólios. O grupo está 
desenvolvendo o Planejamento Estratégico Situacional (PES), metodologia criada 
para auxiliar no enfrentamento dos desafios de administração pública a partir da 
organização de um plano operativo. No primeiro semestre, foi realizado o diagnóstico 
situacional e concluídos os momentos explicativo, normativo e estratégico. Após a 
priorização dos problemas foi definido o tema a “Negligência do cuidado com os 
profissionais da ESF” e construído o plano de ação para as intervenções propostas 
na Unidade, que serão executadas no momento tático-operacional no segundo 
semestre. O PET-Saúde/Interprofissionalidade tem contribuído para formar 
profissionais mais aptos para o trabalho interprofissional em saúde, para promover 
mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para 
cursos de graduação na área da saúde, além das iniciativas que utilizam práticas de 
Educação Permanente. Tudo isso colocando em prática as atividades educacionais 
por meio dos aspectos teóricos, das vivências práticas na rede de serviços a saúde, 
envolvendo professores, estudantes, compartilhadas com gestores e profissionais 
dos serviços de saúde e usuários, o que viabilizará o desenvolvimento de práticas 
colaborativas para o efetivo trabalho em equipe e atendimento integral.

Palavras-chaves: PET-Saúde. Interprofissionalidade. Planejamento Estratégico 
Situacional. Trabalho Colaborativo.
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 PET-Saúde Interprofissionalidade grupo 5 
(Novo Horizonte e Vitória)

Daniela Corrêa Ferreira1

Ludimila Forechi2
Gleice Kelly de Assunção Patrício3

Kwetelly Sampaio Oliveira de Sousa4

Ivone Neves de Souza Silva5

Carmen Rita Augusto6

Alana Pinel Valério7

Bruna Batista8

 Denise Costa Moura9

Larissa de Freitas Livramento10

Ricardo Murilo Tótaro Lopes11

Tatiana Martins de Souza12

Amanda Alves Ramos13

O presente Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) 
Interprofissional 2019, compõem um conjunto de ações do Plano para a 
Implementação da Educação Interprofissional (EIP) no Brasil. Tem como objetivo 
inserir os acadêmicos em atividades práticas no âmbito da saúde pública de 
forma a utilizar metodologias para analisar os problemas existentes de forma 
interprofissional. Dos cinco grupos existentes do programa na UFJF-GV o grupo 
5 é responsável pelas ESFS Novo Horizonte e Vitória, conhecendo-as, realizando 
territorialização, diagnóstico situacional e intervenções. Afim de que esses 
objetivos sejam alcançados, as metodologias utilizadas são diversas: café mundial, 
visitas nas ESFS, participações nos trabalhos dos profissionais de saúde, reuniões 
semanais entre discentes, docentes e colaboradores externos, aplicação de 
questionários, visitas domiciliares, recursos online, dentre outros. Com isso, gera-
se um debate sobre as situações entre os discentes, docentes, profissionais de 
saúde e comunidade no intuito de realizar intervenções com propósito explícito de 
melhorar a colaboração interprofissional na saúde, para o bem estar dos pacientes 
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e dos profissionais que executam ações para melhoria do sistema público. Assim, 
o programa realiza ações de integração de ensino-serviço-comunidade que é um 
dos principais objetivos das faculdades públicas. Dessa forma, possui grande 
importância na graduação, pois é uma das poucas oportunidades que os discentes 
possuem de interagir, analisar e decidir com acadêmicos de outros cursos da saúde 
por meio da troca de saberes e experiências ações no nosso campo prático e foco 
comuns que é sistema de saúde e o usuário.

Palavra chave: PET-Saúde. Interprofissional. Vitória. Novo Horizonte. Grupo 5.
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Territorialização, diagnóstico situacional e 
Planejamento Estratégico Situacional (PES) 
na Unidade de Atenção Primária à Saúde/
Estratégia Saúde da Família Santa Rita I

Erika Guerrieri Barbosa1

Larissa de Freitas Bonomo2

Nízia Araújo Vieira Almeida3

Janaína Cristina Gomes4

Claudete Pacheco Moreira Lima5

Daniela Geber de Melo6

Bianca Paixão Guedes7

Manoel das Núpcias Aguiar8

O PET-Saúde/Interprofissionalidade é uma política pública interministerial que faz 
parte do conjunto de atividades previstas nas linhas de ação do plano nacional para 
a implementação da EIP (Educação Interprofissional) no país. Tem como objetivo 
a qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade, promoção 
de mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de graduação na área da saúde, envolvendo atores do SUS e da comunidade 
acadêmica, com foco na interprofissionalidade, fortalecendo o conceito de 
humanização do cuidado e o princípio da integralidade da assistência no contexto 
das redes colaborativas na formação para o SUS. As atividades realizadas até o 
momento tiveram como objetivos reconhecer o território, realizar o diagnóstico 
situacional e implementar o Planejamento Estratégico Situacional (PES) para 
nortear ações de intervenção no cenário de prática onde a equipe está inserida. A 
territorialização e o reconhecimento da área adscrita foram pautados na obtenção 
de dados relacionados à estrutura física, aos recursos humanos, à organização do 
atendimento, à referência e contrarreferência na rede e às características gerais, 
ambientais e epidemiológicas da população. As informações levantadas durante a 
territorialização e o diagnóstico situacional contribuíram para a elaboração do PES, o 
qual foi realizado por meio de oficinas com profissionais de saúde, gestores, usuários 
e integrantes do PET-Saúde em quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico 
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e tático-operacional. Os problemas elencados no momento explicativo do PES foram, 
em ordem de prioridade: desvalorização pela comunidade dos serviços ofertados, 
falta de capacitação dos profissionais, deficiência de comunicação com a gestão, 
demora em exames especializados com; falta de medicamentos, não adesão dos 
usuários ao tratamento. As ações e operações de intervenção foram estabelecidas 
para o alcance da imagem-objetivo “promover a valorização pela comunidade 
dos serviços de saúde ofertados pela ESF”. A vivência no PET oportunizou para 
os estudantes várias experiências no campo de prática, como a participação em 
reuniões do conselho local de saúde, atendimentos interprofissionais, reuniões 
de matriciamento do NASF, desenvolvimento de habilidades de comunicação e 
colaborativas. Além disso, proporcionou um olhar crítico e reflexivo da realidade de 
saúde da população e dos serviços de saúde.

Palavras-chave: PET-Saúde/Interprofissionalidade. Educação Interprofissional. 
Ensino-serviço-comunidade.
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Atividades extracurriculares desenvolvidas 
pela Liga Acadêmica de Reabilitação  

Oral e Estética (LAROE)

Rodrigo Furtado de Carvalho1

Amanda Vargas Trindade Roela2

Andreza Soares Silva3

Leiliane de Oliveira Costa4

Vitor Venâncio Moreira Rodrigues5

Rhaíssa Ferreira Canutto6

Saulo Machado Piccolo7

Ana Paula Lisbôa Antonieto8

Camila Lima Temponi9

Karyne Emanuelly Leal Santos10

Raquel Ribeiro de Oliveira11

Introdução: A LAROE é uma liga dedicada à odontologia, fundada em 2018, com papel 
crucial na formação acadêmica. Objetivo: Complementar a formação acadêmica por 
meio do tripé universitário: pesquisa, ensino e extensão. Metodologia: São aplicadas 
diferentes metodologias de acordo com as atividades desenvolvidas: Hands-on para 
aperfeiçoar conhecimentos práticos; Organização de eventos, possibilitando difusão 
do conhecimento aos acadêmicos e propiciando novas formas de visualizar a 
odontologia; Atividades de metodologias ativas, desenvolvida por meio de dinâmicas 
com jogos; Visitas técnicas a laboratórios de prótese dentária, possibilitando a 
aproximação dos alunos às atividades de mercado; Projeto de extensão “Sorriso-
canal digital”, com produção de vídeos em formato de entrevistas, postados no 
canal da liga no YouTube, com presença de professores especialistas de variadas 
áreas; Encontros quinzenais para discussão de artigos científicos pesquisados 
sobre temas da atualidade; Apresentação de trabalhos em congressos, como o I 
Congresso Internacional de Odontologia de Diamantina. Resultados alcançados: As 
atividades desenvolvidas proporcionam aos discentes um meio complementar na 
formação do conhecimento, bem como experiências práticas para o aprimoramento 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, rodrigo.carvalho@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Odontologia, amandavtr266@gmail.com
3      Graduanda, Odontologia, andreza_siilva@live.com
4      Graduanda, Odontologia, leilianeoliveirac@gmail.com
5      Graduando, Odontologia, vitorvenancio99@gmail.com
6      Graduanda, Odontologia, rferreiracanutto@hotmail.com
7      Graduando, Odontologia, saulo.pic@hotmail.com
8      Graduanda, Odontologia, anapantonieto@yahoo.com.br
9      Graduanda, Odontologia, camila_temponi@hotmail.com
10      Graduanda, Odontologia, karynels@outlook.com
11      Graduanda, Odontologia, raqueloliveira-95@hotmail.com



IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade - UFJF-GV | Anais de resumo de trabalhos124

de suas habilidades na área da Reabilitação Oral e Estética. Por meio dessas 
atividades os alunos são motivados ao estudo e debate de artigos de temas atuais; 
Ampliam suas possibilidades de interação nas redes sociais com acadêmicos de 
sua instituição e outras universidades; Aprimoram técnicas e habilidades práticas; 
Ampliam seus conhecimentos do mercado de trabalho, presenciando o dia a dia dos 
profissionais. Importância para a formação acadêmica dos discentes: Proporciona 
a construção do conhecimento interdisciplinar; Aproximação entre acadêmicos e 
docentes; Aprimora o desenvolvimento pessoal dos alunos, proporcionando maior 
autonomia, desenvolvimento intelectual clínico/teórico. Conclusão: A realidade 
vivenciada na liga acadêmica permite a formação de melhores profissionais na 
área, ampliando a visão do conhecimento além da sala de aula. Ademais, o bom 
desempenho da liga desperta o interesse dos alunos pela área. Fato comprovado 
pela elevada procura nos processos seletivos.

Palavras-chave: Liga acadêmica. Pesquisa. Extensão. Ensino. Odontologia.
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Liga Acadêmica Multiprofissional de 
Promoção de Saúde Infantil – LAMPSI  

UFJF-GV

Clarice Lima Alvares da Silva1

Érica Cesário Defilipo2

Fabíola Galbiatti de Carvalho Carlo3

Janaína Cristina Gomes4

Larissa Carvalhaes Oliveira5

Luís Fernando Deresz6

Meirele Rodrigues Inácio da Silva7

Taís de Souza Barbosa8

Ackilla Ohanna Barreto Arêdes9

Alice Cristina Maximiano Goulart de Lima e Silva10

Aline Lisboa Vieira11

Ana Letícia Mendes Turco12

Aniele Mágata Pinheiro13

Bárbara Oliveira da Silva14

Cássia Danielle Marins de Oliveira15

Denise Costa Moura16

Gabriela Lima Berçan17

Iara Vieira Ferreira18

Iandra Carolina Campos da Silva19

Karoline Amaral Coimbra20

Luany Tavares Faquini21

Milena Alves Gomes22

1      Doutorado, Departamento de Nutrição, clarice.silva@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Fisioterapia, ericadefilipo@gmail.com
3      Doutorado, Departamento de Odontologia, fabigalbi@yahoo.com.br
4      Doutorado, Departamento de Odontologia, janaina.gomes@ufjf.edu.br
5      Graduada, Departamento de Fisioterapia, larissa-oliveiraa@hotmail.com
6      Doutorado, Departamento de Educação Física, lfderesz@gmail.com
7      Doutorado, Departamento de Educação Física, meirele.rodrigues@ufjf.edu.br
8      Doutorado, Departamento de Odontologia, tais.barbosa@ufjf.edu.br
9      Graduanda, Odontologia, ackilla.barreto@hotmail.com
10      Graduanda, Odontologia, limaalice1@ymail.com  
11      Graduanda, Odontologia, alinelisboav@gmail.com
12      Graduanda, Odontologia, analeticiamendes@live.com 
13      Graduanda, Nutrição, anielemagata@hotmail.com
14      Graduanda, Odontologia, barbara.oliveiratr@hotmail.com 
15      Graduanda, Nutrição, cassiadaniellemarins@gmail.com
16      Graduanda, Educação Física, denisecostamoura524@gmail.com 
17      Graduanda, Fisioterapia, gabi_bercan@hotmail.com 
18      Graduanda, Odontologia, iaravferreira6@gmail.com 
19      Graduanda, Fisioterapia, iandra97@hotmail.com
20      Graduanda, Fisioterapia, karoline.amaral16@gmail.com
21      Graduanda, Odontologia, luanytavares@hotmail.com
22      Graduanda, Odontologia, milena_gomes09@hotmail.com 
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Sara Luisa Lima Cusini1
Yara Messner Gomes2

Resumo: A Liga Acadêmica Multiprofissional de Promoção de Saúde Infantil – 
LAMPSI, fundada em 19/12/2017 por acadêmicos do curso de Odontologia da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares (UFJF-GV), 
está vinculada ao Instituto de Ciências da Vida da UFJF-GV e incorpora alunos 
dos cursos de Educação física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e 
Odontologia. A LAMPSI UFJF-GV objetiva a integração da tríade ensino-pesquisa-
extensão, aliada à multiprofissionalidade, por meio do planejamento de ações de 
prevenção e educação em saúde na população infantil do município de Governador 
Valadares-MG. As atividades de ensino da Liga visam a utilização de metodologias 
ativas de ensino e aprendizado, focadas na elaboração e discussão de relatos de 
experiências e também a análise crítica de artigos científicos, entre outros. O grupo 
de pesquisa tem o propósito de fazer levantamento de dados epidemiológicos no 
município, sobre as afecções e alterações que comumente são encontradas na 
população infantil, bem como avaliar o nível de conhecimento em saúde dos pais/
responsáveis pelas crianças. Em relação à extensão universitária, é objetivo da Liga 
realizar atividades de promoção da saúde na população infantil em instituições 
públicas e privadas do município. Serão organizadas palestras, capacitações, 
oficinas e outras atividades informativas relacionadas com as áreas de atuação da 
Liga, visando a disseminação de conhecimento para a comunidade e melhora da 
qualidade de vida. O primeiro processo seletivo para ligantes ocorreu em novembro 
de 2018, e cujas atividades iniciaram no primeiro semestre de 2019. No dia 
27/04/2019 a Liga participou do evento social “Itaka em Ação”, na sede do Centro 
Social Itaka Escolápios, no qual realizou atividades lúdicas de promoção de saúde 
para as crianças e forneceu orientações de saúde e entrega de cartilha aos pais/
responsáveis, no qual estava contida informações sobre: alimentação saudável; os 
principais reflexos motores em bebês até o 6º mês; a importância da vacinação; 
saúde bucal e, sobre a caderneta de saúde da criança, elaborada pelas ligantes. 
Isso permitiu às ligantes levarem assistência à comunidade e receber influxos 
positivos que permitem aperfeiçoar as habilidades práticas, desenvolver a formação 
profissional, atuar em equipe de forma multiprofissional e desenvolver visão crítica 
e reflexiva da humanização do cuidado em saúde.

Palavras-chave: Equipe multiprofissional. Promoção da saúde. Saúde da criança.

1      Graduanda, Odontologia, saraluisalima@gmail.com
2      Graduanda, Odontologia, yaramessner@hotmail.com
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Liga Acadêmica de Patologia e Cirurgia Oral 
e Maxilofacial (LAPCOM) da UFJF-GV

Sibele Nascimento de Aquino1

Fernanda Mombrini Pigatti2
Carlos Eduardo Pinto de Alcântara3

Valdir Cabral Andrade4

Éwerton Machado Veloso5

Iara Vieira Ferreira6

Júlia Lyrio Rodrigues de Freitas7

Juliana Jadyvisky dos Santos8

Laís Heringer Mendes Coelho9

Lisa Morais Fernandes Oliveira10

Luiza Ribeiro Vargas11

Maria Luiza Vieira Lopes12

Mayse Garcia Genelhu de Abreu13

Pollyana Pereira Luciano de Souza14

Ranam Moreira Reis15

Rebeca Cardoso Pedra16

Sabrina Gomes Martins Soares17

Thayná Cristina Ferreira Costa18

Viviane Feliciano Pereira19

Objetivos: Oferecer maior contato com pacientes; Viabilizar visão crítica acerca da 
odontologia frente a teoria; Aprofundar conhecimentos nas áreas de maior interesse 
do estudante; Instigar desenvolvimento de pesquisa, mediante análise sistemática e 
discussão de temas relativos à área temática da liga; Desenvolver prática profissional 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, sibele.aquino@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Odontologia, fer.pigatti@gmail.com 
3      Doutorado, Departamento de Odontologia, cepalcantara@gmail.com 
4      Doutorado, Departamento de Odontologia, valdir_cv@yahoo.com.br
5      Graduando, ewertonmachadov@hotmail.com
6      Graduanda, Odontologia, iaravferreira6@gmail.com 
7      Graduanda, Odontologia, julia.xavierli.jx@gmail.com
8      Graduanda, Odontologia, jadyvisky@gmail.com 
9      Graduanda, Odontologia, laisheringer@hotmail.com
10      Graduanda, Odontologia, liz.morais@hotmail.com
11      Graduanda, Odontologia, luizavargas93@gmail.com
12      Graduanda, Odontologia, marialuizasb17@hotmail.com
13      Graduanda, Odontologia, maysegarciaga@gmail.com
14      Graduanda, Odontologia, pollypereira1996@gmail.com
15      Graduando, Odontologia, ranamreis@gmail.com
16      Graduanda, Odontologia, rebecapedra@yahoo.com.br
17      Graduanda, Odontologia, sabrinagomes0@outlook.com 
18      Graduanda, Odontologia, thaynamorenagv@hotmail.com  
19      Graduanda, Odontologia, viviane.odontologia.ufjf@gmail.com
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humanizada voltada para as demandas sociais; Ampliar o conhecimento teórico/
prático, através de palestras, discussões com profissionais da área; Permitir escolhas 
de forma consciente, planejada e ativa.  Metodologia: As atividades desenvolvidas 
articulam ensino, pesquisa e extensão permitindo atuação destinada a enriquecer o 
processo pedagógico, através da socialização do conhecimento acadêmico e uma 
dinâmica entre a comunidade e a graduação. Deste modo, são feitas atividades 
no contexto das Unidades Básicas de Saúde do município, destacando atividades 
coletivas associadas a ações de prevenção, também na atenção secundária e 
terciária. Os alunos podem vivenciar o delineamento de diagnósticos abrangendo 
a estomatologia, patologia e cirurgia, em atividades relacionadas a avaliação 
clínica de mucosa bucal na atenção primária, participação em biópsias, análises 
histopatológicas, acompanhamento de cirurgias orais menores e bucomaxilofaciais, 
etc. Resultados alcançados: Considera-se o enriquecimento teórico-prático e de 
senso crítico no âmbito de ensino, pesquisa e extensão adquiridos pelos ligantes 
que fizeram parte desde 2016, na criação da Liga, até hoje. Foram várias palestras, 
desafios de casos clínicos, Hands-on, feiras de rastreamento de lesões orais, entre 
outros. Atualmente, possui calendário de atividades semanal, que inclui: laserterapia 
aplicada à área, clínica de estomatologia e SECOM da UFJF-GV, projeto no Creden-pes 
(estudo de lesões bucais) e a especialização em cirurgia oral menor da ABO-GV. Como 
produção científica, encontra-se em fase final a produção do manual de prescrição 
odontológica, que será disponibilizado no site do departamento.Importância para 
a formação acadêmica dos discentes: Explorar o potencial generalista do cirurgião 
dentista em formação, despertando e destacando os princípios ético-humanistas 
associados à visão crítica-reflexiva e o silogismo científico. A liga propõe ainda um 
meio permeável no qual o integrante pratica uma visão holística, enxergando grau 
de complexidade e compreendendo o processo saúde-doença.

Palavras-chave: LAPCOM. Pesquisa. Ensino. Extensão.
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A importância da Liga Acadêmica de Trauma 
e Emergência para a comunidade e para a 

formação acadêmica do médico generalista, 
em Governador Valadares, Minas Gerais

Romeo Lages Simões1

Gustavo Andrade Alencar2

 Mathaeus Lopes Andrade3

Resumo: Este trabalho é uma revisão das atividades realizadas pela Liga e os 
benefícios gerados. Objetiva fomentar a discussão sobre o papel das ligas 
acadêmicas, a fim de remanejar recursos humanos e financeiros para a melhor 
realização das atividades, e possui objetivos secundários de avaliar a efetividade das 
propostas da liga, aprimorando futuras ações, e melhorando o aproveitamento por 
parte dos ligantes, tendo reflexos nas comunidades acadêmicas e não acadêmicas. 
A metodologia para a revisão consistirá na análise dos relatórios finais de todas as 
gestões anteriores e dos seus respectivos pareceres por parte da comissão das ligas 
e/ou coordenação do curso, avaliando a Liga nos pilares Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Atualmente há 4 diretores e 14 ligantes, contando com seminários expositivos 
quinzenais, com temas de urgência e emergência, para estimular o aprofundamento 
dos discentes. Além disso, há o estágio extracurricular no SAMU e uma parceria 
com o Hospital Municipal, no qual os acadêmicos tripulam nas unidades básicas 
e avançadas, e para que estejam em acompanhamento dos médicos plantonistas 
do setor de Pequenas Cirurgias. Ainda consta participação nas aulas da disciplina 
“Medicina: ciência e profissão” e “CMC XI”, como palestrantes, assim como da 
organização do seminário de primeiros socorros do primeiro período.  A Liga 
também realiza ações de educação mensais em outros ambientes, como escolas e 
serviço militar obrigatório, devido à sua filiação com o Cobralt (Comitê Brasileiro das 
Ligas de Trauma). No pilar de pesquisa, os acadêmicos tem o auxílio dos diretores 
e coordenador para desenvolver trabalhos de revisão e epidemiologia do trauma 
e emergência; Por fim, há parceria com a Liga de Trauma da Univale (LACITE), por 
meio da qual, foi organizado o maior congresso médico já realizado em Governador 
Valadares, e o primeiro de trauma e emergência do Leste Mineiro, complanejamento 
bienal. Em vista de tudo isso, a LATE não só traz benefícios ao acadêmico, inserção 
na prática médica de urgência de maneira precoce, estimulando aprofundamento 
e aperfeiçoamento no trauma e emergência, gerando oportunidades de iniciação 
científica e interação profissional, como também traz benefícios ao serviço e 

1      Mestrado, Departamento de Medicina, romeolagessimoes@gmail.com
2      Graduando, Medicina,  gustavoaalencar@hotmail.com
3      Graduando, Medicina, mathaeuslopes@gmail.com
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à comunidade, uma vez que a presença do acadêmico no serviço provê mão de 
obra extra e qualificada para o atendimento, além de proporcionar fornecimento de 
educação para o leigo e educação continuada para o profissional.

Palavras-chave: Liga acadêmica. Integração academia-comunidade. Trauma e 
emergência Três pilares da academia.
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A importância de uma liga acadêmica 
sobre cuidado farmacêutico na formação 

do estudante de Farmácia

Carina Carvalho Silvestre1

Lucas Ferreira Escala2

Letícia Guedes Morais Gonzaga de Souza3

Objetivo. Demonstrar as atividades realizadas pela Liga Acadêmica de 
Gerenciamento da Terapia Medicamentosa (LAGTM) e correlacionar a sua atuação 
com a construção do perfil clínico do futuro profissional farmacêutico. Metodologia. 
Por meio de duas seleções, realizadas no segundo semestre do ano de 2018 e de 
2019, 15 discentes foram selecionados para atuar na LAGTM além dos quatro alunos 
fundadores da liga. Conta com a colaboração de seis profissionais. São realizadas 
atividades de ensino (reuniões semanais), extensão (eventos e atividades em 
instituições) e pesquisa (realização de trabalhos de conclusão de curso). Resultados 
alcançados. A LAGTM possui 19 ligantes em um ano de existência. Em relação as 
atividades de ensino, foram realizadas 11 reuniões semanais nas quais se discutiu o 
desenvolvimento do raciocínio clínico, a importância dos serviços clínicos prestados 
por farmacêuticos, o desenvolvimento de habilidades de comunicação, além de 
aspectos legais quanto ao cuidado farmacêutico. Ademais, foram ministradas 
palestras sobre o serviço ofertado na Farmácia Universitária (FU) e vinculação das 
atividades da liga aos estágios realizados neste local com a discussão de casos 
clínicos dos pacientes nela atendidos. No que concerne as atividades de extensão, 
em setembro deste ano foi realizado o primeiro evento da LAGTM. Nesta atividade 
foi possível compreender o papel do farmacêutico na segurança do paciente, nas 
Práticas Integrativas e Complementares e sua relação com o cuidado farmacêutico 
centrado na pessoa. Participaram do evento 63 pessoas, sendo 42 ouvintes, 18 
organizadores e 3 palestrantes. Além disso, a LAGTM realizou visita à Casa de 
Recuperação Dona Zulmira na qual foram desenvolvidas atividades de escuta 
ativa e treinamento de habilidades de comunicação por meio da interação com 
os residentes. Em relação a atividades de pesquisa, foram defendidos por duas 
ligantes trabalhos de conclusão de curso que abordaram temáticas fomentadas por 
atividades da LAGTM. Importância. Frente a alta morbimortalidade associada ao 
uso de medicamentos e as novas diretrizes curriculares nacionais propostas para o 
curso de Farmácia, as atividades e reflexões desenvolvidas na LAGTM possibilitam a 
capacitação dos discentes para atuação na área clínica. As discussões fomentadas 

1      Doutorado, Departamento de Farmácia, carina.silvestre@ufjf.edu.br
2      Graduando, Farmácia, luquinha_26@hotmail.com
3      Graduando, Farmácia, leticiagonzaga.morais@gmail.com
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na liga contribuem para maior conhecimento acerca do cuidado farmacêutico, 
serviço de gerenciamento da terapia medicamentosa e compreensão do cuidado 
centrado na pessoa.

Palavras-chave: Ensino. Cuidado farmacêutico. Liga acadêmica.
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Liga Acadêmica de Neurologia e 
Neurociências: produções e vivências

Yanes Brum Bello1

André Inácio Nunes Ramos2

Gabriel Lima Martins3

Heloiza Castilhoni Belique4

Luana Ribeiro Silveira5

Marco Antônio Anacleto Rolim6

Mellyssa Cota Elias7

Miguel de Oliveira Lima8

Pedro Henrique Oliveira Lima9

Weverton Henrique Verdan10

A Liga Acadêmica de Neurologia e Neurociências tem por objetivo orientar os alunos 
da área da saúde nos estudos dos distúrbios do sistema nervoso, contribuindo com 
sua formação acadêmica e aplicação nos âmbitos da pesquisa, ensino e extensão, 
e devolver à comunidade os conhecimentos obtidos. Visa trabalhar o atendimento 
ao paciente com doença neurológica e/ou transtorno mental, em todos os níveis de 
atenção no âmbito do SUS, buscando a formação de um profissional que atue no 
processo saúde-doença de modo integral, humanista, crítico e seguindo princípios 
éticos. As atividades se baseiam no referencial teórico-metodológico das Diretrizes 
Curriculares Nacionais de 2014 e nas propostas de Educação em saúde de Paulo 
Freire, fazendo a ligação entre academia e a população. No período de 2018 a 2019 
foram organizados 07 eventos de Educação Popular em Saúde realizadas em 06 
ESFs e 01 escola estadual. As ações envolveram a conscientização em grupos 
operativos e alunos do ensino médio quanto à promoção de saúde e prevenção das 
principais síndromes neurológicas que afetam a população, alcançando diretamente 
cerca de 200 pessoas. Quanto ao eixo pesquisa, foram apresentados 09 trabalhos 
em Congressos científicos médicos e desenvolvido um aplicativo para smartphones 
com perguntas e respostas sobre os principais temas da neurologia. Foi organizado 
um Simpósio Regional e cursos para o público médico e acadêmico sobre 
Neuroimagem e síndromes neurológicas na atenção básica. Diversas campanhas 
de conscientização à população foram realizadas por meio digital e presencial. 

1      Especialista, Departamento de Medicina, ybrumbello@yahoo.com.br
2      Graduando, Medicina, andreinacionr@hotmail.com
3      Graduando, Medicina, gabrielmartins9686@gmail.com
4      Graduando, Medicina, heloizacbelique@gmail.com
5      Graduando, Medicina, luana.rsilveira@hotmail.com
6      Graduando, Medicina, marcoantonio.rolim016@gmail.com
7      Graduando, Medicina, melcotaelias@gmail.com
8      Graduando, Medicina, miguelef15@gmail.com
9      Graduando, Medicina, pedro.oliveira.med@hotmail.com
10      Graduando, Medicina, wevertonverdan@yahoo.com
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Ademais, os ligantes participaram de encontros teóricos e atividades práticas 
voltados para o atendimento qualificado e humanizado, pautado nas Diretrizes 
Curriculares. As atividades desenvolvidas pela liga são de fundamental importância 
à formação médica, pois permite que o aluno rompa paradigmas curriculares 
tradicionais e tenha contato com a comunidade em diversas oportunidades. 
O ligante adquire engajamento maior com as questões sociais que o circunda e 
maior sensibilidade as necessidades da população e da comunidade, indo além do 
conhecimento teórico da academia. Dessa forma, as atividades ampliam o senso 
crítico e raciocínio científico do aluno, agregando valores à formação acadêmica e 
pessoal. Além disso, a liga proporciona e incentiva o desenvolvimento de atividades 
que enriqueçam a parte curricular acadêmica, através de pesquisa, ensino e 
extensão e consequentemente a popularização da UFJF-GV.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Neurologia. Educação Médica. 
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PREMIAÇÃO | GRADUAÇÃO
Monitoria

Relato de experiência de monitoria na disciplina fundamentos da ginástica ll - Gi-
nástica Artística 
Thayla Vieira da Silva, Cleonaldo Gonçalves Santos e Clara Mockdece Neves

Monitoria de Farmacologia clínica como forma ativa de aprendizagem 
Júlia Fontes Parizzi, Samuel Sousa Viana, Sara Fiorillo Rocha de Resende, Yan 
Oliveira Pereira, Thiago Vinicius Ávila e Ana Letícia de Oliveira Figueiredo Ales-
sandri

TP Gestão

Atividades administrativas relacionadas com a coordenação do curso de Educa-
ção Física
Wedsley dos Santos Silva, André́ Silvana Lopes Nogueira Lahr e Meirele Rodri-
gues Gonçalves

Comissão de Coleta Seletiva Solidária GV (CCSS- GV)
Camila D’Chantal Figueiredo Coelho, Evandro Nápoli Vieira, Thauana Aiala Sil-
va, Elisângela Rodrigues Andrade Vieira Helal, Gabriele Cristina Ferreira Soares, 
Keylla Thalita Araújo, Ilária Ferreira Chaves, Júlia Bueno Dias e Fernanda H.C. 
Alcântara 

TP Acadêmico

Treinamento em métodos oficiais de análises utilizados nas indústrias lácteas 
para o controle de qualidade de leites 
Raphaela Lopes Mendonça, Maura Pinheiro Alves e Wesley William Gonçalves 
Nascimento

Treinamento profissional em reabilitação oral e estética
Lucas Lenyn Vieira Chaves, Stéphane de Oliveira Maciel Barbosa, Alda Maria 
Soares Silveira, Fabíola Alves dos Reis e Sandra Bertelli Ribeiro de Castro 

PET

Odontologia no enlace ensino-serviço-comunidade por meio do programa Pet-
-Saúde GRADUASUS
Sara Luisa Lima Cusini, Amanda Carolina Flor Soares, Thalita Lucas Brum da 
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Silva, Ana Letícia Mendes Turco, Alexandra Beatriz de Souza Coelho, Norma 
Suely Giacomin, Leonor Elisa de Assis Abi-Al, Bernardo Cesar Costa, Valéria de 
Oliveira e Mabel Miluska Suca Sales 

Experiências interprofissionais em saúde: Resultados do planejamento estratégi-
co situacional na estratégia saúde da família do Bairro Jardim Trevo
Bruna Chárin da Silva Sarmento, Larissa da Silva Araújo, Renato Mendes Go-
mes de Oliveira, Alessa Sin Singer Brugiolo, Valéria de Oliveira, Alessandra 
Amorim Martins Ferradeira e Mabel Miluska Suca Sales 

Ligas acadêmicas

A Importância da liga acadêmica de trauma e emergência para a comunidade 
para a formação acadêmica do médio generalista, em Governador Valadares
Gustavo Andrade Alencar, Matheus Lopes Andrade e Romeo Lages Simões

A importância da liga acadêmica sobre cuidado farmacêutico na formação do 
estudante de Farmácia 
Lucas Ferreira Escala, Letícia Guedes Morais Gonzaga de Souza e Carina Car-
valho Silvestre
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Por uma hermenêutica de  
preconceitos bioéticos

 Leonardo Mees 1

Israel Felipe Domingos de Barros 2 
Nicolas Emanuel Oliveira Reis 3 

Larissa Gomes de Meirelles e Silva 4 
 

Constituindo-se em uma ciência transdisciplinar, a Bioética representa uma 
espécie de ética aplicada às situações conflitantes enfrentadas, muitas vezes, pela 
sociedade ao tecer decisões acerca do destino da vida (bois).  A elaboração de 
uma fundamentação conceitual para a Bioética foi alvo de diversos pensadores 
que, submersos em seus contextos socioculturais, tentaram traduzir e cunhar 
a significação transdisciplinar desta ciência. Dentre as diversas tentativas de 
conceituação e fundamentação da Bioética, Tom Beauchamp e James Childress 
destacaram-se com a proposta principialista, estruturando um modelo que 
ainda perdura nos dias atuais, centrado nos princípios de respeito à autonomia, 
beneficência, não-maleficência e justiça. Tal molde principialista, entretanto, por 
pretender universalidade sistêmica para todos os problemas bioéticos e, muitas 
vezes, por certo simplismo, acaba por atenuar o senso crítico a respeito das 
situações históricas e culturais e desconsidera a peculiaridade hermenêutica de 
nossa crise ética atual, de maneira a não permitir, inclusive, reflexões profundas 
acerca do sentido do que seja vida e ética. Há, de modo geral, conflitos internos na 
teoria principialista que a torna impermeável às questões éticas contemporâneas. 
Por outro lado, tomando por base a hermenêutica gadameriana, pautada na 
consideração histórico-hermenêutica dos preconceitos e na avaliação crítica deles, 
tem-se uma proposta de bioética centrada no diálogo entre as partes envolvidas 
no processo de tomada de decisão bioética. Por esta metodologia hermenêutica, a 
verticalidade da relação sujeito-objeto não é tão relevante como a análise horizontal 
do contexto e historicidade específicos nos quais os indivíduos estão inseridos. 
Nesse sentido, a compreensão acerca dos problemas bioéticos parte de uma 
projeção de base fenomenológica do pesquisador e da situação problema, ou seja, 
ambos são inegavelmente constituídos historicamente por conceitos prévios. A 
relação hermenêutica pressupõe então uma fusão de horizontes interpretativos cujo 
desfecho representa uma compreensão crítica da situação, sendo utilizados para 
isso os preconceitos construídos pelos envolvidos. Sendo assim, a saúde encontra-
se hoje inserida em um horizonte de perturbações e ameaças tecnicistas, no qual os 
profissionais de saúde, por meio da Bioética, necessitam estar atentos ao fazerem 
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escolhas que lidam com o destino de vidas. Dessa forma, a utilização de um modelo 
bioético centrado na hermenêutica gadameriana pretende repensar o tecnicismo 
biomédico da atualidade que, muitas vezes, desconsidera os conceitos históricos 
presentes nos indivíduos ao tomarem de decisões bioéticas. Faz-se urgente, assim, 
a construção de uma Bioética que tenha seu ponto de partida na hermenêutica dos 
preconceitos históricos. 

Palavras-chaves: Bioética. Hermenêutica. Saúde
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Alberto Guerreiro Ramos e Celso Furtado: 
subdesenvolvimento, Estado e democracia

 André Drumond Mello Silva 1 
João Pedro Alves Cassiano 2   

 Amanda Reis de Almeida Direito 3  

O projeto de Iniciação Científica Alberto Guerreiro Ramos e Celso Furtado: 
Subdesenvolvimento, Estado e democracia, trouxe como objetivo geral para 
seus participantes entender como ambos autores tratavam os empecilhos que 
impossibilitavam os países (considerados periféricos, de desenvolvimento dependente 
e de sociedades subdesenvolvidas, como o próprio Brasil) de terem sua própria forma 
de desenvolvimento. Portanto, comparar o pensamento e obras desses autores, 
trabalhando as afinidades e os momentos ou abordagens em que eles se encontram 
em marcos analíticos adversos.  Alberto Guerreiro Ramos, baiano, negro, político e 
sociólogo brasileiro, teve grande importância e relevância para o desenvolvimento das 
ciências sociais no país. Celso Monteiro Furtado, paraibano, economista brasileiro de 
maior destaque devido suas ideias sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento e 
sua interferência na economia. Guerreiro Ramos ao analisar a sociologia no Brasil, 
constatou que não diferente de outros países, principalmente latino-americanos, 
estes sofriam com a dependência de outros países. Isto é, o sociólogo se baseava em 
obras e experiências estrangeiras para abordar questões peculiares e específicas de 
seu país. Sociologia esta denominada de enlatada pelo próprio autor. Celso Furtado 
ao trabalhar a questão da dependência e do subdesenvolvimento tem como um dos 
diferenciais do seu trabalho a análise das necessidades de observância do critério 
regional na formação de um processo de desenvolvimento nacional. Sobretudo 
pelas características próprias de formação do Brasil e a complexidade das relações 
existentes a partir disso. Um ponto relevante nessa análise, demonstra que os dois 
pensadores colocaram a questão da estabilidade da dependência do Estado como 
atraso no processo de desenvolvimento e como o Estado teria um papel fundamental 
quando se pretende acabar com essas barreiras que impedem esses países de 
encontrar caminhos próprios de desenvolvimento, envolvendo o caráter democrático 
inerente à sociedade e sem o qual esse possível desenvolvimento não se efetivaria. A 
relação entre a lógica da dependência, da democracia e do modelo de desenvolvimento 
é preponderante para o estudo de ambos os autores. 

Palavras-chaves:  desenvolvimentismo. Celso Furtado. Guerreiro Ramos. Democracia. 
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O legislativo em Governador Valadares, da 
normalidade à crise socioambiental (2012-2016)

André Drumond Mello Silva 1

Lorena Luiza Dutra Valadares 2

Pâmela Muniz Abdon Pereira 3

A pesquisa se baseia na análise da prática política na arena municipal de Governador 
Valadares, sobretudo em relação a dinâmica entre os poderes legislativo e executivo. 
Investigamos especialmente a lide com a crise ocasionada pelo rompimento da 
barragem de Fundão, em novembro de 2015, que comprometeu a viabilidade da 
utilização do Rio Doce, principal fonte do abastecimento de água é importante 
origem de renda do município, nos meses subsequentes. A metodologia adotada foi 
a observação das atas das reuniões na Câmara Municipal de Vereadores, no período 
entre 2012 e 2016. Foi elaborado um banco de dados, contendo informações sobre 
as 396 reuniões entre ordinárias, extraordinárias e solenes realizadas no período do 
mandado analisado, a fim de se esmiuçar as temáticas que perpassam o espaço 
público político dando enfoque aos conteúdos ambientais, tratadas em um total de 
63 dessas reuniões. A pesquisa se resguarda no método indutivo a partir de uma 
análise das atas até chegar a uma conclusão pelo agrupamento das informações 
presentes nesses documentos. A teoria da sociologia bourdieusiana foi utilizada 
para interpretar os dados, na medida em que nos debruçamos sob o habitus dos 
sujeitos da classe política e a estruturação do que consideramos como o campo 
político local. Neste contexto, consideramos que a autonomia municipal prevista 
pela Constituição de 88, não é uma realidade, já que ainda hoje os municípios 
parecem ser vistos como meros executores de projetos pré-concebidos pelos 
outros entes federados. Configurando uma instituição distante dos seus cidadãos 
que pouco opinam, seja pelo desinteresse causado pela burocracia da política, 
seja pela percepção alienada de impossibilidade de transformação, ou pela falta 
de eficácia na democratização do espaço público. Entender como um município 
funciona contribui para entender o porquê desses cenários, concluindo que as 
cidades precisam de maturação para efetivar o Direito Positivado e organizarem 
seus objetivos e necessidades. Afinal, a pesquisa aponta para um caminho inevitável 
na política: o acordo entre o poder público e a sociedade civil em prol de atingirem 
uma gestão democratizada e em conformidade com os anseios dos municípios.

Palavras-chaves: Arena Política Local. Legislativo Municipal. Autonomia Municipal
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A doutrina da proteção integral e prioritária 
de adolescentes em conflito com a lei e a 

política de atendimento: um estudo analítico-
descritivo a partir do Centro Socioeducativo 

de Governador Valadares

Bráulio De Magalhães Santos 1

Nayara De Castro Ramos 2

Este projeto propõe investigações voltadas para conhecer a dinâmica da política 
de atendimento aos jovens que cometeram atos infracionais e sua implementação 
na esfera local, no caso, em uma unidade de atendimento, qual seja, o Centro 
Socioeducativo, localizado na cidade de Governador Valadares - Minas Gerais. O 
estudo parte de levantamentos, a partir de dados de domínio público, nos termos da 
legislação, como dados fornecidos pelos órgãos estadual e federal, que permitam 
levantar informações sobre o contexto local, a estrutura de atendimento e rede de 
atendimento utilizada. Além dos dados, os sistemas mencionados: SINASE e SIPIA 
servirão de referência, além de dados do INFOPEN, e bancos de dados existentes 
sobre crianças e adolescentes no país e no Estado - alguns conhecidos a partir 
do IPEA, IBGE/PNAD e outros. O trabalho pretende identificar características das 
jovens em cumprimento de medida socioeducativa no Centro Socioeducativo 
São Francisco de Assis - Governador Valadares para traçar um perfil relacional 
que permita algumas generalidades em termos de proposições de políticas de 
atendimento. Também, compreender como os fatores particulares (objetivos) 
de cada jovem em cumprimento de medida que relacionam na ressocialização 
(subjetivos) inferindo análises quanto às políticas públicas de internação. Ainda, 
apresentar características e informações quanto aos aspectos locais (cidade de 
Governador Valadares) que influenciam a política de atendimento e o cumprimento 
das medidas e possam permitir alguma análise e/ou intervenção.

Palavras-chaves: Proteção integral. Adolescente. Ato infracional
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A Economia e seus métodos:  
há espaço para o pluralismo metodológico

na reflexão econômica contemporânea?

Felipe Nogueira Da Cruz 1

Matheus Fernandes Lage Sales 2

No âmbito da ciência econômica existem diferentes formas e métodos de refletir 
e interpretar os fenômenos econômicos, sendo possível enfocar distintas áreas do 
saber e se apoiar em diferentes escolas e autores. Nas últimas décadas, entretanto, 
tem ocorrido uma homogeneização do pensamento, voltado às teorias neoclássicas 
fundamentadas em modelos matemáticos (hard Science), movimento este que se 
mostrou frágil durante a crise financeira mundial de 2008, pois não foi capaz de 
prevê-la ou interpretá-la. Este contexto incentivou o aprofundamento e o surgimento 
de novas iniciativas que defendem o pluralismo em economia, isto é, olhar a realidade 
econômica a partir de diferentes visões de forma que essas se completem. Passada 
uma década daquela crise, tais iniciativas têm alcançado espaço nas discussões 
acadêmicas e na formulação de políticas? O objetivo central deste trabalho é analisar 
o papel do pluralismo na reflexão econômica contemporânea, debruçando-se, 
especificamente, nas dificuldades atualmente enfrentadas pela economia brasileira 
na busca de estratégias para a retomada do crescimento. Para tanto, construiu-se 
um portfólio bibliográfico da produção científica nacional, publicada no período de 
2011 a 2018 e indexada na Scientific Electronic Library Online (SciELO), cujo tema 
perpassa a atual crise do Brasil. Os artigos coletados vêm sendo examinados com 
o intuito de avaliar se, de fato, a discussão tem se pautado pelo pluralismo ou se 
há uma predominância da abordagem neoclássica. Como conclusão preliminar, é 
razoável pontuar que, não obstante a existência de interpretações heterodoxas dos 
problemas econômicos do país, o discurso e as medidas adotadas nos círculos 
políticos vão de encontro a essas ideias, contrapondo-se ao movimento que defende 
o pluralismo em economia.

Palavras-chaves: Pluralismo metodológico. Crise brasileira. Crise de 2008.
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Acesso Extrajudicial à Justiça na  
Cidade de Governador Valadares (MG)

Nathane Fernandes Da Silva 1

Mariane Quintão Martins Barreto 2

Há alguns anos o Brasil vem incentivando o crescimento de meios extrajudiciais de 
acesso à justiça. Por meio da oferta de serviços que utilizam os métodos consensuais 
de abordagem de conflitos, como a conciliação, a mediação e a justiça restaurativa, 
e outros instrumentos, tais como cartórios e a rede de assistência social. Por meio 
de iniciativas do Estado ou da própria sociedade civil organizada, referidos meios 
vêm alcançando espaço significativo, configurando, ao lado do sistema judicial 
tradicional, importantes instrumentos para a concretização do acesso à justiça e a 
direitos.   Contudo, poucas pesquisas se voltam a compreender e catalogar essas 
práticas de acesso extrajudicial à justiça, abarcando seus objetivos, abrangência e 
metodologias utilizadas. Isso pode ser justificado pelo fato de que, por anos, o Poder 
Judiciário mostrou-se como via hegemônica de abordagem de conflitos, fazendo com 
que todos os estudos se voltassem para a sua estrutura, como aponta Grynspzan: 
[...] é sobre a justiça como instituição, e sobre a oferta de serviços judiciários de 
maneira geral, que os estudos do acesso fazem recair sua ênfase (1999, p. 99). 
Assim, a situação-problema a ser estudada neste projeto de pesquisa refere-se 
à necessidade de investigação acerca do uso de vias extrajudiciais de acesso à 
justiça  especialmente o acesso à justiça pela via dos direitos (AVRITZER -  MARONA 
-  GOMES, 2014)  na cidade de Governador Valadares (MG), a fim de que se possa 
compreender se efetivamente existem outros canais que não os judiciais para que a 
população consiga ver realizados os seus direitos e solucionados os seus conflitos.   
O objetivo geral desta pesquisa é diagnosticar os instrumentos extrajudiciais de 
acesso à justiça pela via dos direitos na cidade de Governador Valadares (MG), em 
setores previamente delimitados, como a assistência social, defensoria pública, 
ministério público e programas de abordagem de conflitos gerenciados pelo Estado 
ou pela sociedade civil, com o intuito de compreender os instrumentos de acesso 
à justiça disponíveis à população por vias não judiciárias.  A pesquisa encontra-
se em desenvolvimento, tendo já sido estudados o acesso extrajudicial à justiça 
por meio da Defensoria Pública e do Ministério Público valadarense. Sendo uma 
pesquisa diagnóstica, espera-se averiguar se de fato há uma rede extrajudicial 
de acesso à justiça pela via dos direitos na cidade de Governador Valadares, 
pois entende-se que, muitas vezes, o Poder Judiciário é inacessível para parcela 
considerável da população, trazendo a necessidade de se conhecer e fortalecer 
outras vias, que não judiciárias, para a abordagem de conflitos e busca pela 
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efetivação de direitos.   Ao tomar conhecimento dos espaços não judiciários de 
acesso à justiça via direitos, será possível orientar ações futuras, no intuito de se 
estabelecer projetos para o fortalecimento e aprimoramento desses instrumentos, 
beneficiando, assim, a população que, muitas vezes, vê seus interesses alijados 
do Poder Judiciário.  Referências Bibliográficas AVRITZER, Leonardo - MARONA, 
Marjorie - CARNEIRO, Vanderson. Cartografia de acesso à justiça pela via dos 
direitos no Brasil. In: AVRITZER, Leonardo - MARONA, Marjorie - GOMES, Lilian 
(orgs.). Cartografia da Justiça no Brasil. Belo Horizonte: Editora Saraiva, 2014, p. 
29-125.  CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Tradução e notas 
do Prof. Dr. Elicio de Cresci Sobrinho. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2008.   
CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Elen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988.  COSTA, Alexandre Araújo. 
Cartografia dos métodos de composição de conflitos. In: AZEVEDO, André Gomma 
de (org.). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação, v.3, Brasília: Grupos de 
Pesquisa, 2004.  GRYNSZPAN, Mario. Acesso e recurso à justiça no Brasil: algumas 
questões. In: PANDOLFI, Dulce et.al (org.). Cidadania, Justiça e Violência. Rio de 
Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 99-113.  MARTINS, Leonardo Pereira. 
Da negação do acesso à justiça identificando as matrizes dos mecanismos pelos 
quais se opera o fenômeno. RT Fascículos Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
ano 93, v. 827, set. 2004.  NICÁCIO, Camila Silva. Direito e Mediação de Conflitos: 
entre metamorfose da regulação social e administração plural da justiça. Revista 
da Faculdade de Direito UFMG. Belo Horizonte, n. 59, 2011, p. 11-47.  SADEK, Maria 
Tereza Aina. Acesso à justiça: porta de entrada para a inclusão social. LIVIANU, R. 
(coord.). Justiça, cidadania e democracia [online]. Rio de Janeiro, Centro Edelstein 
de Pesquisa Social, 2009, pp. 170-180.  SANTOS, Milton. O espaço da cidadania e 
outras reflexões. In: SILVA, Elisiane da - NEVES, Gervásio Rodrigo - MARTINS, Liana 
Bach (org.). Coleção O Pensamento Político Brasileiro, v. 3. Porto Alegre: Fundação 
Ulysses Guimarães, 2011.  
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Análise de CFS-PML em guias de onda em 
duas e três dimensões via  

formas diferenciais

Alex Sander De Moura 1

Gustavo Lira Ugarte 2

Neste trabalho, uma CFS-PML é implementada usando a discretizaçăo de primeira 
ordem das equações de Maxwell com a aplicação dos elementos de Whitney e da 
teoria das formas diferenciais. 

Palavras-chaves: Ondas eletromagnéticas. Formas diferenciais. Guias de ondas.
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Democracia Racial em Gilberto Freyre:  
uma reavaliação das influências  

e de seus intérpretes

André Drumond Mello Silva 1

Marlon Andrelucio Alves Fontoura Junior 2

Mariana Braga Marciano 3

O Projeto em questão, que partiu do Centro de Estudos do Pensamento Político 
(CEPP/UFJF-GV), visou um resgate textual acerca do aparecimento do conceito de 
Democracia Racial, principalmente à luz da obra de Gilberto Freyre e de Florestan 
Fernandes. Ademais, procuramos encontrar os pontos de dissenso entre a utilização 
desse conceito por Freyre e seus intérpretes em contraste ao estudo de Florestan, 
precipuamente no livro Integração do negro na sociedade de classes, que foi 
tomado como marco final do trabalho. Analisamos também e tentamos colocar em 
xeque a ideia que frequentemente era atribuída à Freyre, de maneira errônea, de que 
ele considerava e tentava criar uma imagem de harmonia completa entre negros 
e brancos, possibilitando reavaliar melhor as interpretações que foram realizadas 
acerca dos estudos de Gilberto Freyre. Colocamos como ponto principal do trabalho 
tentar entender como surgem essas críticas ao autor, e se, em sua obra, ele daria 
abertura para essa interpretação. Vale ressaltar que buscamos também fazer uma 
abordagem sobre a importância que Freyre tinha no movimento negro da época 
através das páginas do jornal O quilombo, ligado ao Teatro Experimental Negro, 
editado por Abdias do Nascimento.

Palavras-chaves: Democracia Racial. Gilberto Freyre. Florestan Fernandes.
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Crise, Estado e Trabalho: um estudo  
sobre as interpretações acerca da  

atual crise brasileira

Lucas Pacheco Campos 1 
Larissa Rosado Fernandes Caldas 2 

Uma crise econômica, política e social está em evidência no Brasil, revelando 
movimentos contraditórios e com diferentes graus de intensidade. Partindo dessa 
percepção, a presente pesquisa tem como objetivo central acompanhar e sistematizar 
como a acadêmica brasileira está realizando a interpretação desse fenômeno. 
Uma recuperação do processo histórico recente se fez necessário, destacando 
os principais elementos políticos, econômicos e sociais que caracterizam a atual 
conjuntura nacional. Foi realizado, em um primeiro momento: uma passagem pela 
crise mundial de 2008, percebendo a ausência de pluralismo nas interpretações 
que poderiam prever ou até amenizar seus efeitos, e uma breve recuperação do 
período conhecido como Milagrinho (2006-2010) para se entender os caminhos 
que antecederam o momento atual no Brasil. Em seguida, foi investigado um 
conjunto de políticas que contribuíram para o país entrar numa recessão econômica 
(2011-2014). Conhecidas como Agenda Fiesp ou Nova Matriz Econômica, essas 
decisões envolviam redução de juros, desvalorização do real, contenção de gastos 
e investimentos públicos e uma política de desonerações tributárias cada vez mais 
ampla, além da expansão de crédito do BNDES e o represamento das tarifas de 
energia (Carvalho, 2018). O momento posterior (principalmente a partir de 2015) 
demonstrou o aprofundamento da crise, marcada (1) pelo aprofundamento do 
ajuste fiscal, (2) pelas consequências das investigações da Operação Lava-Jato 
que atingiram diversos setores políticos e econômicos, (3) pelo impeachment 
do presidente Dilma Rousseff, (4) pelas decisões que desmantelaram alguns 
progressos de um certo estado de bem-estar social brasileiro, (5) pelo crescimento 
do desemprego, da precarização do trabalho e da miséria, etc. Por fim, foram 
sistematizadas as diversas produções científicas acerca da atual crise, identificando 
padrões de interpretação e rastreando possíveis consequências para o Estado, para 
as políticas públicas e para o mundo do trabalho.
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Estudo dos indicadores de análise de ações 
como parâmetro de apoio a tomada de 

decisão em investimentos em renda variável

Kascilene Gonçalves Machado 1 
Steylon Pinto Silva 2

Valquíria Soares Da Silva 3

A análise fundamentalista é importante para a tomada de decisão de compra da 
ação da empresa, pois, avalia os resultados da empresa, o momento que o setor 
vive, a economia do país, o preço da ação no mercado versus o valor real da ação, 
etc. Nestas análises os investidores terão conhecimentos de índices que mostram a 
relação preço/lucro - o percentual do lucro distribuído para os acionistas - a relação 
entre os dividendos e o preço da ação - entre outros. Entretanto, muitos indicadores 
podem não refletir realmente a valorização de uma ação no mercado. É necessário 
que haja evidências que aponte quais indicadores são mais confiáveis e podem servir 
com benchmark na tomada de decisão para aquisições de ações. O projeto tem por 
objetivo analisar os indicadores de ações e verificar se tais indicadores servem de 
apoio à tomada de decisões financeiras, ou seja, se a evolução das cotações de 
mercado das ações é identificada por esses indicadores de análise. Os resultados 
da pesquisa mostram que apenas alguns indicadores apontaram para empresas 
com bons resultados no período de análise, porém, empresas com resultados 
extraordinários não foram selecionadas ao empregar a análise fundamentalista. 
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Mensurando o impacto do investimento  
em capacitação de capital humano:  

uma análise aplicada no setor produtivo  
de bens e serviços do Vale do Rio Doce

Kascilene Goncalves Machado 1
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Luís Eduardo Freitas Diniz e Martins 5

O projeto tem por objetivo a investigação dos impactos causados pelos investimentos 
em qualificação e capacitação profissional em uma empresa localizada na região 
do Vale do Rio Doce. As pessoas são fundamentais dentro da organização, quando 
são treinadas e capacitadas, elas atuam de forma eficiente no processo produtivo 
ou nos serviços a elas destinados. Um profissional qualificado e treinado tende a 
desenvolver suas atividades em um tempo menor, aumentando a produtividade, 
além de reduzir desperdício, retrabalho e riscos de danificar equipamentos e sofrer 
acidentes de trabalho. Assim, espera-se que os investimentos despendidos para 
capacitação e treinamento deem retorno à empresa e produzam impacto positivo 
nos resultados. Os resultados obtidos, a partir de estudo de caso, indicam que 
o gestor considera importante os programas de qualificação e oferece a seus 
colaboradores capacitação para o desempenho das funções. Os valores investidos 
em capacitação vêm aumentando e, consequentemente, incrementando o retorno 
sobre o investimento da empresa.

Palavras-chaves: investimento em capacitação. retorno sobre o investimento. 
capital humano

1      Doutorado, Departamento de Administração, kascilene.machado@ufjf.edu.br
2       Graduanda, Administração, layssarolla@gmail.com
3      Graduanda, Administração, julieannaps@gmail.com
4      Graduanda, Administração, loyseberto@hotmail.com
5      Graduando, Administração, luiseduardodinisz@gmail.com



IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade - UFJF-GV | Anais de resumo de trabalhos160

Transferências governamentais 
condicionadas na área da saúde e educação: 
Um estudo sobre o impacto socioeconômico 

nos municípios mineiros

Anderson De Oliveira Reis 1

Ana Luísa Marques Gonzaga 2

O federalismo em conjunto com a descentralização, atua com o propósito de fazer 
com que o governo central e os subnacionais tenham responsabilidade mútua. Assim, 
dividindo a autoridade em unidades federativas que possuem autonomia política, 
administrativa e financeira para que os mesmos possam sanar suas necessidades 
individuais. O Brasil é um país federalista e descentralizado. A diversidade que ele 
possui acaba gerando deficiência financeira em seus estados e municípios por 
existir diferente capacidade de arrecadação de receita. Enquanto existem cidades e 
estados extremamente ricos e com grande capacidade de arrecadação de receitas, 
outros não possuem capacidade de cumprir com as despesas e muito menos fazer 
algo para população. Falta de recurso acaba comprometendo os serviços públicos 
e desenvolvimento socioeconômico. Buscando diminuir esse desequilíbrio vertical 
existem as transferências governamentais, e são realizadas transferências de recursos 
entre União-Estado, União-Município e Estado-Município. Diante das discussões sobre 
a descentralização, federalismo fiscal e desenvolvimento dos municípios, levanta-
se o seguinte questionamento: as transferências governamentais são capazes de 
explicar o desenvolvimento socioeconômico em governos locais brasileiros? Brasil 
possui um vasto território, gerando divergências regionais e sociais, assim, estudar 
os impactos que as mesmas geram sobre os governos estaduais e, principalmente 
os municipais que possuem menor de arrecadação de receitas é importante para 
avaliar a efetividade das transferências e melhoria na qualidade de vida da população. 
Este trabalho busca analisar em que medida o desenvolvimento socioeconômico dos 
municípios pode ser afetado pelo recebimento das transferências governamentais. 
Mais especificamente, pretende-se, verificar o possível efeito das transferências 
governamentais vinculadas à saúde e educação, bem como o esforço orçamentário 
do município sobre o desenvolvimento socioeconômico - e analisar as possíveis 
diferenças nos efeitos dessas transferências sobre o desenvolvimento.
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Direitos Humanos dos Pacientes
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Isabela Zagne Vasconcellos 2

O reconhecimento de que os pacientes titularizam direitos humanos quando 
submetidos a cuidados em saúde tem transformado a relação paciente-profissional 
de saúde, marcada, até então, pelo autoritarismo e pelo paternalismo. O tema dos 
direitos dos pacientes, até a década de 70, soava estranho e era desconhecido da 
população em geral que se apoiava na ideia de que os profissionais responsáveis 
pelos cuidados dos pacientes agiam sempre no atendimento dos seus melhores 
interesses. Essa postura passiva dos pacientes começa a ser alterada a partir da 
eclosão dos movimentos feministas e dos direitos civis nos Estados Unidos, quando 
uma variedade de organizações dos pacientes, principalmente aquelas formadas 
por pacientes psiquiátricos, passou a se posicionar contrariamente à autoridade 
médica.  Embora, na década de 90, a linguagem dos direitos dos pacientes tenha 
alcançado amplo reconhecimento nas legislações nacionais de diversos países, a 
construção do referencial teórico dos direitos humanos dos pacientes - DHP somente 
foi possível a partir de 2013 com a publicação do artigo Human rights in patient 
care: A theoretical and practical framework de autoria de Jonathan Cohen e Tamar 
Ezer. No Brasil, o panorama de estudo da temática é bastante incipiente, sendo as 
primeiras pesquisas do ano de 2016. Os DHP referem-se à utilização de princípios e 
de direitos humanos no contexto dos cuidados em saúde, e apresentam uma dupla 
vertente, uma teórica, pois objetiva contribuir para os estudos acerca da interface 
entre direitos humanos e cuidados em saúde. No que toca a esse aspecto, destaca-
se que, historicamente, os direitos humanos no Brasil são aplicados a temas como 
tortura e sistema prisional, mas não à esfera dos cuidados em saúde. A outra vertente 
diz respeito ao aspecto prático, pois tem como objetivo informar os pacientes sobre 
seus direitos, propor uma legislação sobre os direitos dos pacientes brasileiros, 
e fornecer aportes para que políticas públicas sobre cuidados em saúde sejam 
elaboradas com base no referencial dos direitos humanos.  A inserção dos direitos 
humanos como um referencial da bioética se encontra consolidado, entretanto, no 
campo dos cuidados em saúde ainda se revelam escassos os estudos no sentido 
de aplicá-los a tal contexto. Além disso, até hoje, não há, no âmbito nacional, uma 
legislação de direitos dos pacientes, existindo, tão somente, o projeto de lei 5.559. 
A ausência de uma legislação específica sobre o tema dificulta a salvaguarda 
dos interesses dos pacientes que, sem uma carta enumerando seus direitos 
básicos, encontram mais dificuldades para se posicionarem e se relacionarem 
com os profissionais de saúde, hospitais e planos de saúde.  Da mesma forma, os 
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profissionais de saúde, sem uma legislação específica, ficam sem um parâmetro 
normativo para balizar suas condutas, contando apenas com os códigos de ética 
que são resoluções de caráter ético e administrativo e não criam direitos/deveres 
vinculantes. Assim, considerando o vazio legislativo, a falta de institucionalização 
na promoção e defesa dos direitos dos pacientes, e a escassez de estudos no Brasil 
sobre a temática dos direitos humanos dos pacientes, a pesquisa procurou investigar 
a utilização de princípios e normas de direitos humanos no contexto dos cuidados 
em saúde. A partir da leitura das cartas e legislações no âmbito internacional e 
das decisões dos órgãos de monitoramento dos direitos humanos da ONU e dos 
Sistemas Europeu, Interamericano e Africano de Proteção dos Direitos Humanos, 
chegou-se à conclusão que o núcleo dos DHP é formado pelo direito à vida -  direito 
a não ser submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes -  direito ao respeito pela vida privada -  direito à liberdade e à segurança 
pessoal -  direito à informação -  direito de não ser discriminado e direito à saúde. 
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Precariado e Direitos Sociais:  
um estudo sobre a relação das lutas de 

classe e exercício da cidadania,  
a partir das memórias coletivas

Tayara Talita Lemos 1 
Ângela Vitória Andrade Gonçalves Da Silva 2

O presente trabalho, inserido em um contexto de banalização da mediação 
normativa, conquistada na década de 1930, e sua constante espoliação em prol do 
que se convencionou chamar de desenvolvimento econômico, destina-se, sem a 
pretensão de esgotar o tema, a compreender a expansão do precariado, enquanto 
segmento da classe trabalhadora e suas várias formas de ser. Além disso, busca-se 
analisar as formas de resistência dessa classe explorada pelo capital, em especial 
do seu novo segmento precarizado. Nesse contexto, resgatando as memórias 
constitutivas da luta da classe trabalhadora e sua organização coletiva, reconhece-
se o poder simbólico e prático dos sindicatos como forma de luta e reivindicação de 
uma cidadania mais ativa. Todavia, longe de fazer uma análise utópica, reconhece-
se que, atualmente, há uma predominância das formas de trabalho informatizadas, 
os chamados homeworks, bicos e serviços uberizados, em detrimento das antigas 
formas de emprego e vínculos trabalhistas, restando uma probabilidade ínfima de 
uma prognose favorável ao destino deste segmento social, uma vez que a agregação 
e a ação concertada das pessoas que exercem tais atividades laborativas é uma 
realidade cada vez mais distante. 
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Litigância de interesse público e  
processo estrutural: a decisão simbólica 
de criminalização da LGBTfobia e a não 

promoção do respeito à diversidade

Jéssica Galvão Chaves 1  
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Maria Eduarda Fiorilo Rocha Baquim 3

Partindo do problema acerca da efetividade das decisões judiciais que envolvem a 
litigâncias de interesse público, ou seja, conflitos levados ao judiciário que impactam 
grupos, subgrupos e instituições públicas e privadas da sociedade, sendo este um 
dos pressupostos para um processo estruturante, busca-se analisar a possível (in)
efetividade decisão proferida pelo STF que criminalizou a homofobia e transfobia, 
determinando-se a aplicabilidade da Lei do Racismo n. 7.716/86. Tem se como 
hipótese, a partir de uma pesquisa qualitativa exploratória, utilizando-se o método 
de pesquisa bibliográfico, documental e estudo de caso, evidenciar que a promoção 
da igualdade material pretendida na criminalização da LGBTfobia, pelo Supremo 
Tribunal, consubstanciada no respeito da diversidade, à igualdade e equidade de 
gênero, por meio de uma análise objetiva do conceito de decisão estruturante e 
do próprio processo estrutural não será alcançada, tendo em vista que a atuação 
da Suprema Corte se deu de forma meramente simbólica. O processo estrutural 
tem como objeto um conflito de alta complexidade, onde uma dualidade de partes, 
se mostra insuficiente, devido ao imenso número de interessados. Deve haver a 
implementação de um direito fundamental pela via judicial e se tratar de interesse 
público, não bem recepcionado pela sociedade. Assim, a estrutura tradicional de 
atuação do Judiciário mostra-se ineficaz para aqueles que sofreram o dano, visto 
que é necessária uma mudança comportamental de uma instituição seja ela, pública 
ou privada na promoção do valor público visado pela decisão judicial.  Porém, para 
um procedimento adequado de debate judicial de políticas públicas, se faz mister, a 
aplicação do contraditório que impõe a garantia de influência, ou seja, a participação 
das partes processuais na formação das decisões. O direito de influir se efetiva 
com participação da coletividade por meio de técnicas de representação adequada 
como as audiências públicas, a participação de especialistas no tema objeto do 
processo estrutural. Uma decisão estruturante busca uma análise do passado, para 
que que haja uma mudança no futuro, de forma a tutelar direitos fundamentais 
por meio de políticas públicas pela via judicial. Em uma última análise, a decisão 
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do Supremo Tribunal foi uma decisão simbólica, não promoveu um debate, uma 
participação das partes na formação de decisão, não atingindo o objeto da ação 
que é promover uma proteção a população LGBT, especialmente pela inexistência 
de políticas públicas de conscientização e respeito a diversidade.   
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Cidades resilientes: o planejamento urbano  
e o financiamento de ações de recuperação 
de áreas de risco em Governador Valadares

Eder Marques De Azevedo 1

Lucas Tosoli De Souza 2

Partindo da investigação da carência de articulações intergovernamentais à 
implantação de planos diretores em áreas urbanas de risco natural, conforme 
prescreve o art. 41, inc. VI, da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), e da 
necessidade de adequação de normativas internacionais acerca de resiliência para 
ações de planejamento urbano e contenção de seus impactos, tem-se a hipótese 
de que o Município de Governador Valadares, embora seja exposto à situação de 
riscos, não realiza ações de planejamento e prevenção no plano diretor. A pesquisa 
assumiu, como objetivo principal, a investigação dos pressupostos internacionais 
à configuração de planos de resiliência urbana (conceito introduzido desde o 
Marco de Hyogo), analisando o panorama geral de Minas Gerais no que tange ao 
reconhecimento das cidades resilientes constituídas em solo mineiro. Soma-se o 
total de 171 municípios mineiros em processo de reconhecimento da resiliência, 
embora grande parte não aplique as políticas de prevenção de riscos, perdendo 
recursos federais destinados a isso (como do Fundo Nacional de Defesa Civil). Para 
tanto, realizou-se um estudo bibliográfico, com pesquisa qualitativa, com análise 
documental, sobretudo de dados referentes aos planos diretores dos municípios 
mineiros afetados.  Por fim, fez-se a análise do município de Governador Valadares, 
pelo estudo de seu plano diretor municipal, bem como do relatório municipal 
de redução de riscos. Pelo relatório, Valadares é uma cidade que se encaixa no 
padrão de riscos necessário para adotar políticas de resiliência, com cerca de 4% 
da população vivendo em situação risco geológico e de inundação nas áreas de 
interesse social. A partir do estudo, chega-se à conclusão de que o município de 
Governador Valadares, assim como outros de Minas Gerais, apesar de realizar 
estudos que mostram os riscos enfrentados, carece de elaboração de projetos para 
a prevenção municipal sobre os riscos, atento às prioridades do Marco de Hyogo. 
É necessário, assim, uma intervenção no sentido de adaptação do plano diretor, 
visando a criação de projetos sustentáveis de recuperação de áreas de risco e de 
prevenção de sinistros naturais, conforme apurado.

Palavras-chaves: cidade resiliente. plano diretor. princípio da prevenção

1      Doutorado, Departamento de Direito, ederadv@gmail.com
2      Graduando, Direito, lctosoli@gmail.com



Seção 2 | Pesquisa        2.2 | Ciências Sociais Aplicadas 167

Perfil e percepções sobre políticas e  
relações raciais: um estudo junto aos 
estudantes de graduação no Campus 

Avançado de Governador Valadares da 
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
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Esta pesquisa pretende, inicialmente, levantar perfis de todos os estudantes, de 
modo não identificado, a partir de levantamentos qual-quantitativos, a partir de 
dados acessíveis pela instituição UFJF, em seus departamentos, com o devido 
tratamento dos dados a fim de extrair informações importantes a se relacionarem 
com outras condicionantes e variáveis de modo a tentar identificar os fatores a fim 
de inserir abordagens e elementos que possam ser considerados na proposição 
de políticas públicas, não apenas políticas educacionais, mas também antecipar 
políticas públicas que se mostram determinantes no processo indissociável e 
interdependente dos diversos campos da vida, extra universidade. Pretende-se 
sistematizar características dos estudantes dos cursos de graduação das duas 
(2) unidades acadêmicas, Institutos de Ciências Sociais Aplicadas ICSA e Instituto 
de Ciências da Vida ICV do Campus Avançado da Universidade Federal de Juiz de 
Fora em Governador Valadares para traçar um perfil relacional sobre temática racial 
conectando negros e não negros no ambiente acadêmico e extra acadêmico sobre 
fatores diretos e indiretos que atuam sobre políticas de igualdade racial.     

Palavras-chaves: Estudantes. Perfil e acepções. Racial idade.

1      Doutorado, Departamento de Direito, braulio.magalhaes@ufjf.edu.br
2       Graduando, Direito, oliveirasilvaufjf@gmail.com
3      Graduada, Direito, allanarodrigues07@hotmail.com
4       Mestrando, Ciências Aplicadas à Saúde, erick.campos@ufjf.edu.br



IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade - UFJF-GV | Anais de resumo de trabalhos168

Impactos da facilitação de comércio  
sobre as exportações mundiais de  

produtos manufaturados
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A facilitação de comércio pode ser descrita, dentre outras ações, como a simplificação 
e harmonização de procedimentos alfandegários e, em um mundo cada vez mais 
globalizado, tal medida se faz necessária para promover maior eficiência nas trocas 
comerciais e promover a integração entre nações. Assim sendo, o presente trabalho 
possui o objetivo de investigar os impactos do acordo de facilitação de comércio 
(AFC) sobre os fluxos internacionais de bens. Espera-se que países com políticas 
facilitadoras de comércio tenham melhor desempenho comercial. Para tal foi 
estimada uma regressão, com dados em painel, utilizando o modelo de gravidade 
pelo método Poisson Pseudo-Maximum Likelihood. A variável dependente constituiu 
as exportações bilaterais de bens manufaturados, enquanto as explicativas foram 
as distâncias geográficas bilaterais em quilômetros, os produtos internos brutos 
dos países exportador e importador e, para representar a facilitação do comércio, 
indicadores de conformidade documental e fronteiriça. Além disso, foram 
empregadas variáveis dummies para corrigir os efeitos fixos do tempo e dos termos 
de resistência multilateral. O coeficiente estimado da variável de conformidade 
documental comprovou: quanto menos documentos exigidos, maiores foram as 
exportações. Diferente do esperado, a conformidade fronteiriça, que presenta o 
número de horas despendida com procedimentos alfandegários, sugere que quanto 
mais horas, maiores as exportações. Isso pode ser explicado pelo fato de uma 
maior acurácia gerar maior confiabilidade nos bens transacionados. Outrossim, a 
análise descritiva dos dados mostrou que, em média, os países vêm simplificando 
esses processos ao longo do tempo, o que mostrou comprometimento com o AFC. 
São necessários maiores estudos sobre o tema, que carece de mais informações 
para o auxílio de governos e tomadores de decisão, além do fomento de acordos 
que busquem a desburocratização e eficiência de processos comerciais, pois, com 
uma maior harmonização e simplificação pode-se obter melhor desempenho nas 
exportações e importações.
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Perfil do desenvolvimento rural: uma análise 
espacial para o estado de Minas Gerais

Geraldo Moreira Bittencourt 1
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O desenvolvimento rural é um movimento multidimensional que se adéqua com o 
tempo aos diversos movimentos que ocorrem no território, sejam eles demográficos, 
econômicos, sociais, ambientais, político ou institucionais. A construção do Índice 
de Desenvolvimento Rural (IDR) para os municípios mineiros evidenciou cinco (5) 
fatores de características para o conjunto de dados observados e os mesmos foram 
denominados como Fator Técnico-Ambiental, Fator Político-Institucional, Fator 
Social, Fator Econômico e Fator Demográfico. As análises gráficas, resultantes 
da estimação e interpolação do IDR para os anos de 2006 e 2017, indicaram a 
presença da heterogeneidade no território, evidenciando um alto desempenho dos 
indicadores rurais nas regiões intermediárias de Uberaba, Uberlândia, Varginha e 
Patos de Minas, em detrimento do baixo progresso rural apresentado pelas regiões 
de Montes Claros, Teófilo Otoni, Governador Valadares e Belo Horizonte. Este 
contraste encontrado pode ser explicado pelo diferencial produtivo entre as regiões, 
uma vez que o setor agropecuário localizado mais a oeste de Minas apresenta um 
maior dinamismo e um potencial de produção superior. Esta região foi beneficiada 
pelos programas pautados na expansão da fronteira agrícola, com atendimento a 
partir da década de 1970. Por outro lado, as características naturais do semiárido, 
que vão desde o baixo nível de precipitações até a condição menos favorável do 
solo, atingem os municípios que estão situados mais ao norte do estado. 
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Trabalhismo e Cidadania: a construção dos 
conceitos e seus reflexos no  
exercício dos direitos sociais

Tayara Talita Lemos 1

Otavio Lopes de Souza 2

Esta pesquisa teve como foco investigar as memórias enquadradas (ou 
subterrâneas) dos trabalhadores brasileiros, no intuito de compreender o processo 
de constituição dos direitos sociais durante o primeiro Governo Vargas (1930-1945). 
Para propor a compreensão e o reconhecimento de uma orientação historiográfica 
factual, complexa e contingente, em contraposição ao que normalmente acontecia 
até as décadas de 1970 e 1980, utilizou-se do método fenomenológico, capaz de 
privilegiar a categoria de “trabalhismo”, para questionar abordagens como “período 
populista”, “Estado populista”, “pacto populista” e “populismo na política brasileira”. 
Isso somente foi possível porque todas as análises se estruturaram a partir das 
ideias, crenças, valores, sensibilidades, tradições e códigos comportamentais dos 
próprios trabalhadores, que foram assimilados como suficientemente capazes de 
ressignificar mensagens oficiais e agir dentro de seus horizontes de possibilidades. 
Ao mesmo tempo, analisaram-se aspectos da “cidadania regulada”, que foi entendida 
como temporária e, por isso mesmo, presente no imaginário dos “pré-cidadãos” 
(ou “cidadãos em processo de vir a ser”) como possibilidade e, mais do que isso, 
como promessa, mediante assimilação de que o Estado varguista não estava 
criando privilégios, mas sim estabelecendo que a segurança socioeconômica tinha 
condições de ser acessada por todos, desde que cumprissem com os requisitos 
necessários. Em suma, perceberam-se narrativas ocultas, que mostraram processos 
sociais não-hegemônicos por meio dos quais “dominantes” e “dominados” tiveram 
interesses em comum, promoveram negociações e, dependendo, até mesmo 
promoveram um “pacto social” entre si.
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Análise Da Prestação De Contas Eleitorais 
Como Instrumento De Promoção Da 

Transparência e Accountability  
No Setor Público
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Resumo Nas campanhas eleitorais, os recursos arrecadados pelos partidos e 
candidatos para o seu financiamento são fatores decisivos para sua realização, 
principalmente pela correlação entre os custos de campanha e o número de eleitores 
(AGRA, 2010), sendo obrigatória a prestação de contas. Portanto, a finalidade da 
pesquisa se atém em proceder o levantamento das normas que regulamentaram 
a prestação de contas eleitorais até o ano de 2016, assim como verificar, com 
base nos preceitos teóricos da accountability, se os instrumentos normativos 
que delineiam a prestação de contas eleitorais contribuem para a promoção da 
accountability no setor público. Para melhor análise da pesquisa, o método utilizado 
foi a Análise de Conteúdo da legislação aplicável nas campanhas eleitorais de 2016. 
A amostra da pesquisa abrangeu entre Leis, Resoluções, Instruções Normativas e 
Comunicados, um total de 8 (oito) instrumentos normativos, totalizando 197 artigos. 
Após a exploração do material, os dados foram codificados e categorizados em 
4 (quatro) dimensões da accountability, sendo elas: Transparência, Prestações de 
Contas, Responsabilização e Sanção, e suas respectivas subcategorias. Constatou-
se que o material analisado contribui para a accountability de forma geral, porém, a 
contribuição é pequena diante da quantidade de tópicos analisados. As dimensões 
que se destacaram foram Transparência e Prestação de Contas, e as dimensões 
que menos receberam contribuição foram as de Sanção e Responsabilização, o que 
pode consequentemente, abrir brecha para ocorrência de atos ilícitos e irregulares 
por parte dos candidatos e partido. 
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Avaliação da atividade antifúngica do  
extrato das folhas de Flacourtia jangomas 

frente espécies de Candida

Gabriella Freitas Ferreira 1
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Karen Luise Lang 3

Maiara Rodrigues Salvador 4

O arsenal limitado de medicamentos antifúngicos e a crescente resistência às 
drogas utilizadas no tratamento de candidíase demonstram a necessidade de busca 
contínua por novos fármacos para o tratamento de infecções. Nesse contexto, os 
produtos naturais e derivados constituem uma fonte inestimável de substâncias 
com potencial biológico. Desse modo, o objetivo do trabalho foi avaliar a atividade 
antifúngica do extrato das folhas de Xylosma prockia frente Candida parapsilosis. 
Para isso, foram realizados testes para determinação da concentração Inibitória 
Mínima (CIM) do extrato etanólico e das frações hexano, diclorometano, acetato de 
etila, butanol e resíduo aquoso frente a linhagem Candida parapsilosis ATCC 22.019. 
A fração acetato de etila apresentou atividade mais promissora (CIM = EtOH: 64µg/
mL - Hex:   > 128µg/mL - DCM: 64µg/mL - Acet: 16µg/mL - BuOH: 32µg/mL - Aquoso:   
> 128µg/mL) e foi selecionada para os ensaios subsequentes. Em seguida, foram 
realizados os testes de curva de morte, quantificação de ergosterol e peroxidarão 
lipídica por substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). O ensaio de curva 
de morte demonstrou que a fração acetato de etila apresenta um comportamento 
fungicida, com 100% de redução da carga fúngica após 24h, na concentração de CIM 
de 2 x CIM. Através da quantificação de ergosterol foi possível observar que a fração 
provavelmente não interfere na biossíntese desse esteroide (controle = 0,008µg/mL 
- teste = 0,017µg/mL, p > 0,05). Foram medidos os produtos da peroxidação lipídica 
onde evidenciou-se que a fração provocou a oxidação dos lipídios nas membranas 
celulares fúngicas (controle = 0,164µM - teste = 0,182µM, p < 0,05). Conclui-se que 
houve uma inibição significativa da Candida parapsilosis frente a fração acetato 
de etila das folhas de X. prockia e que o mecanismo de ação provavelmente está 
relacionado com estresse oxidativo.
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Avaliação do perfil de tolerância linhagens de 
Cryptococcus neoformans e Cryptococcus 

gattii frente ao fluconazol 
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As infecções por Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii causam 
aproximadamente um milhão de casos de meningite criptococcócica por ano entre 
as pessoas com AIDS/HIV no mundo. Vários trabalhos demonstram que o insucesso 
da terapia medicamentosa não está diretamente relacionado à resistência aos 
antifúngicos observada pelos testes de suscetibilidade antimicrobianas in vitro 
tradicionais. Tolerância pode ser definida como a habilidade, intrínseca ou não, de 
microrganismos sobreviverem na presença transitória de altas concentrações de 
antibióticos. Devido a isso, o objetivo do trabalho foi avaliar o perfil de tolerância de 
C. neoformans e C. gattii frente ao fluconazol. Para isso, a estratégia experimental 
foi: a) determinar a concentração mínima inibitória (CIM) de C. neoformans e C. 
gattii frente ao fluconazol através de testes de micro diluição em caldo -  b) 
classificar as linhagens como tolerante através do ensaio de curva de morte -  c) 
verificar se a tolerância interfere na velocidade de crescimento das linhagens -  d) 
analisar se as linhagens tolerantes compartilham alterações em morfometria por 
microscopia óptica, quantidade de ergosterol por espectrofotometria e potencial 
zeta por espalhamento de luz. Os resultados preliminares demonstraram que as 
CIMs para 50% de inibição e 100% de inibição para as linhagens de C. gattii variaram 
de 8 ug/mL até 64 ug/mL e de 16 ug/mL até 128 ug/mL, respectivamente. Já para 
as linhagens de C. neoformans variaram de 4 ug/mL até 64 ug/mL e de 8 ug/mL até 
128 ug/mL, respectivamente. Observou-se que a C. gattii ATCC 161 e C. neoformans 
ATCC H99 foram que apresentaram menor tempo de morte de 50% da população 
(TM50): 48 horas e 60 horas, respectivamente. Já as linhagens C. gattii ATCC R265 
e C. neoformans ATCC 626 apresentaram TM50 acima de 72 horas para ambas. 
Observou-se também que as linhagens mais tolerantes eram aquelas que tinham 
crescimento mais lento. Os outros experimentos propostos ainda estão em fase de 
execução.
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Uso da bioinformática para identificar 
possíveis alvos terapêuticos de inibidores  

da HMG-CoA redutase 

João Eustáquio Antunes 1
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Um dos grandes gargalos no processo de descoberta e desenvolvimento de novos 
fármacos é a síntese de uma molécula que seja capaz de inibir seu receptor e essa mo-
lécula ter propriedades farmacocinéticas favoráveis. Além dessas propriedades, uma 
molécula candidata a fármaco após sua síntese precisa passar pelas dispendiosas fa-
ses pré-clínicas e clínicas para se consagrar como fármaco.  Novas metodologias vêm 
sendo aplicadas a partir dos fármacos já existentes, pois esses fármacos já passaram 
pelas fases pré-clínicas e clínicas diminuindo consideravelmente o tempo e custo dos 
projetos. Nesse sentido, a bioinformática pode ajudar no desenvolvimento de novas 
metodologias para aplicar em fármacos já existentes. A modelagem por homologia, 
por exemplo, permite a construção de modelos para predizer a estrutura de uma pro-
teína alvo de sequência conhecida, e quando essa proteína está relacionada com, pelo 
menos outra proteína de sequência e estrutura conhecidas. Se as proteínas forem es-
treitamente relacionadas, as estruturas devem servir como base para um modelo da 
proteína alvo. Uma das etapas da modelagem por homologia é o alinhamento da se-
quência de aminoácidos da proteína-alvo com a da proteína, ou proteínas, de estrutura 
conhecida. Assim, fizemos o mapeamento do sítio catalítico da HMGCoA redutase por 
alinhamento por homologia com outros alvos terapêuticos. Uma vez identificado os 
resíduos de aminoácidos no sítio catalítico da HMG-CoA redutase e realizado a bus-
ca por homologia para outras proteínas alvo não encontramos nenhuma proteína que 
apresentou uma sequência homóloga ao sítio catalítico da HMG-CoA redutase. Assim, 
realizamos diversas mutações dos resíduos de aminoácidos previamente identifica-
dos e nova busca por homologia também não encontrou nenhuma sequência homó-
loga. Dessa forma, fizemos uma busca por similaridade estrutural entre os ligantes da 
HMG-CoA redutase para tentar identificar novos alvos. Após esta busca identificamos 
um ligante similar aos inibidores da HMG-CoA redutase. Em seguida, foi realizado uma 
busca para identificar as proteínas inibidas por esse ligante. As proteínas encontradas 
foram: Diidrofolato redutase e Carboxiesterase. A inibição dessas enzimas por estati-
nas poderia confirmar a identificação de dois novos alvos das estatinas.
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Co infecções parasitárias associadas  
à transmissibilidade e manifestações 
dermato neurológicas da hanseníase
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Embora os casos de hanseníase tenham diminuído nos últimos 20 anos, ainda 
existem muitos obstáculos para o controle da infecção, especialmente em áreas 
de hiperendemicidade, como no nordeste de Minas Gerais (MG), Brasil. Estudos 
mostraram que a Doença de Hansen (DH) assim como as infecções por helmintos, 
estão associadas à pobreza. Áreas com maiores taxas de DH, infecções por helmintos 
e deficiências de micronutrientes apresentam maior risco para transmissão 
continuada da doença devido a efeitos na resposta imune que levam à aquisição 
e disseminação do Mycobacterium leprae. O objetivo foi avaliar a presença de 
coinfecções parasitárias associadas à transmissibilidade e manifestações Dermato 
neurológicas da hanseníase. Em 2016-2018, indivíduos foram recrutados para 
um estudo de caso-controle em clínicas comunitárias no entorno de Governador 
Valadares, MG. Os participantes receberam um questionário demográfico e 
nutricional e amostras de sangue e fezes foram coletadas para análise de deficiência 
de micronutrientes e presença de helmintos. Os casos foram confirmados através 
de diagnóstico clínico, baciloscopia e biópsia quando necessário. Os controles 
foram divididos em contatos correspondentes de casos e controles negativos sem 
contato conhecido com DH.  O resultado foi que 189 indivíduos foram recrutados 
- 46% do sexo masculino com média de idade de 42 anos (5 a 74 anos) e 36 (72%) 
casos foram classificados como infecção multibacilar. Entre as amostras de fezes 
coletadas, 17,7% foram positivas para infecção por helmintos, sendo o Schistosoma 
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mansoni o mais comum - no entanto, não houve associação entre hanseníase e 
positividade de helmintos. Em Limeira, verificou-se que de 41 casos e 82 controles, 
44% dos participantes apresentaram resultados positivos para esquistossomose 
pelo menos uma vez desde 2000. Em comparação com os contatos domiciliares, 
esses casos foram mais prováveis de ter esquistossomose nos anos anteriores 
(OR = 9,7, 95% IC 1,2, 81,5). Esses resultados preliminares somados aos dados de 
sorologia para helmintos, testes de micronutrientes e análise de regressão logística 
poderão aumentar nossa compreensão sobre a transmissão da hanseníase e indicar 
estratégias para o controle. FAPEMIG, EMORY, UFJF.
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Reatividade sorológica a proteínas 
recombinantes do Mycobacterium leprae 
e potencial aplicação para o diagnóstico 

precoce da hanseníase
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A hanseníase ainda permanece como um grave problema de saúde pública no 
Brasil e em diversas regiões do mundo. Dificuldades no diagnóstico resultam em 
atraso no tratamento, aumento de casos severos da doença e maior frequência de 
incapacidades. Ainda não existe um teste sorológico rotineiramente utilizado no 
diagnóstico da hanseníase. O objetivo do estudo foi avaliar o potencial diagnóstico 
de três antígenos específicos do M. leprae: (i) LID-1 ou Leprosy IDRI diagnostic 
1, uma proteína de fusão das proteínas recombinantes ML0405 e ML2331 -  (ii) 
NDO-HSA, um conjugado formado pelo dissacarídeo natural octil (NDO), uma 
versão sintética do glicolipídio fenólico 1 (PGL-1) ligado à albumina sérica humana 
(HSA) -  e,  (iii) NDO-LID, um conjugado originado da combinação de LID-1 com o 
NDO. Foram utilizados testes imunoenzimáticos (ELISA) baseados na detecção 
de anticorpos IgG, e IgM contra os antígenos LID-1, NDO-LID e NDO-HSA foram 
padronizados e avaliados utilizando soros de pacientes multibacilares (MB) e 
pacientes paucibacilares (PB), além de contatos intradomiciliares de pacientes 
multibacilares (CMB) e paucibacilares (CP). Resultados mostram que apenas 
pacientes multibacilares apresentam títulos elevados de anticorpos contra os 
três antígenos avaliados. Como esperado, os anticorpos IgM apresentaram maior 
reatividade com o antígeno NDO-HSA, enquanto que anticorpos IgG apresentaram 
maior reatividade com o antígeno LID-1. O teste utilizando a combinação NDO-LID-1 
favoreceu a detecção de anticorpos IgM e IgG. Não houve diferença significativa 
entre os grupos CMB e CPB em relação à reatividade de anticorpos IgM ou IgG 
contra os antígenos estudados. Esses resultados sugerem que testes sorológicos 
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baseados na detecção de anticorpos IgG e IgM podem representar ferramentas úteis 
no diagnóstico da hanseníase, indicando um melhor desempenho dos antígenos 
LID-1 e NDO-LID, em comparação ao antígeno NDO-HSA. Apoio financeiro: FAPEMIG   
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Análise da expressão gênica no cólon  
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O câncer de colón é um dos mais incidentes no mundo, sendo os hábitos alimentares 
um dos principais fatores de risco associados para o desenvolvimento deste 
câncer. Os focos de criptas aberrantes (FCA) são lesões identificadas na mucosa 
do intestino, consideradas lesões pré-neoplásicas associadas a tumores malignos 
futuros. A inclusão de vegetais e frutas frescas na dieta, como o Butia capitata, 
um fruto com quantidades significativas de antioxidantes naturais, podem prevenir 
o desenvolvimento de 70-80% do câncer de cólon e reto. O objetivo do presente 
estudo foi avaliar a expressão gênica no cólon com Focos de Criptas Aberrantes e 
o papel de Butia capitata na prevenção do surgimento de FCA no intestino. Foram 
realizados quatros tratamentos experimentais com ratos Wistar: (1) ração e água, 
(2) ração e extrato aquoso de Butia capitata, (3) ração, água e 1,2-dimetilhidrazina 
(DMH), (4) ração, extrato aquoso de Butia capitata e DMH. O intestino grosso dos 
animais foi retirado e utilizado em análise de FCA e expressão gênica. Não foram 
observados FCA nos animais de tratamento 1 e 2, que apresentaram criptas sem 
alterações - enquanto no segmento proximal do cólon dos animais em tratamento 
3 e 4 foram encontrados FCA, sendo a contagem de criptas aberrantes menor nos 
animais de tratamento 4 com diferenças significativas entre estes dois últimos 
grupos. Além disso, verificou-se aumento da expressão dos genes P53 e Bad nesta 
porção do cólon. Os resultados deste estudo indicam que os compostos bioativos 
do Butia capitata desempenharam uma possível atividade protetora contra o início e 
a progressão do câncer de cólon, com diminuição dos FCA e aumento da expressão 
de P53 e Bad, importantes genes supressores de tumor.
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Caracterização físico-química de licores de 
seriguela (Spondias purpurea l.) elaborados 
sob diferentes condições de processamento
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A tecnologia de produção de licores de frutas é fator determinante da qualidade da 
bebida. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito das condições de processamento 
de licor de seriguela em suas características físico-químicas. Licores do tipo fino 
(1Kg de porção comestível (casca e polpa) / 6L de licor) foram produzidos a 
partir de frutos inteiros (método tradicional ou infusão a frio-IFS) e de frutos sem 
sementes (polpa e casca): infusão a frio-IF - infusão a quente -IQ - e desidratação 
osmótica-DO. As características físico-químicas dos licores (álcool em volume, 
densidade relativa 20/20°C, pH, acidez total, acidez volátil, acidez fixa, resíduo 
seco) foram determinadas conforme métodos da AOAC e Instituto Adolfo Lutz. 
Os resultados foram analisados por Análise de Variância e Teste de Duncan a 
5% de probabilidade. Os licores apresentaram teor alcoólico (18°GL), acidez total 
(0,54 a 0,57g ácido ascórbico /100mL), acidez fixa (0,18 a 0,19 0 g/100mL), acidez 
volátil (0,36 a 0,38 g/100mL), densidade relativa 20/20°C (1,05 a 1,12), pH (3,57 
a 3,62) e resíduo seco (20,06 a 21,43 g/100mL) aproximados. Conclui-se que a 
tecnologia de processamento de licor de seriguela não alterou significativamente 
as características físico-químicas do licor.   

Palavras-chaves: Licor. propriedades físico-químicas. Seriguela
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O papel das ectonucleotidases na  
infecção pelo Schistosoma mansoni

Pauline Martins Leite Borges 1

Ana Carolina Menezes Mendonça Valente 2

Tamires da Silva Montanhas 3

Daniel Madeira Cardoso 4

Eduardo Chang 5

Larissa Moura de Matos Franco 6

A Esquistossomose é causada pelo S. mansoni e a gravidade da doença é 
consequência da fibrose hepática gerada por uma reação granulomatosa ao 
redor dos ovos depositados pelo parasito no sistema porta-hepático. As enzimas 
SmATPDase 1 e SmATPDase 2 responsáveis pelo metabolismo de nucleotídeos 
extracelulares, estão presentes em todos os estágios de vida do parasito e podem 
estar correlacionadas à imunomodulação. O objetivo do trabalho foi avaliar a 
expressão de ectonucleotidases em ovos de S. mansoni obtidos de indivíduos 
infectados residentes em área endêmica e associar a alterações na resposta imune. 
O estudo envolveu 64 indivíduos infectados e 33 não infectados diagnosticados 
pelo Kato-Katz, que determina a carga parasitária (CP), e HPJ. A ecogenicidade 
periportal (ECO) foi avaliada por ultrassom, a quantificação das enzimas, por 
qPCR, e a dosagem das citocinas por citometria de fluxo. A infecção se associou a 
maiores níveis de IL-4, IL-10 e menores de IL-2. Indivíduos infectados que possuíam 
entre 0 a 19 anos apresentaram maiores níveis de IL-4 quando comparados aos 
de 20 a 59 anos. Indivíduos infectados que apresentaram alta CP (MAIOR  100 
opg) produziram maiores níveis de IL- 10. Além disso, os indivíduos com carga 
parasitária extremamente alta (MAIOR  300 opg) apresentaram maiores níveis de 
TNF e IL-10 em comparação aos indivíduos com carga parasitária extremamente 
baixa (MENOR  5 opg). Em relação a expressão das enzimas, dez (12,6%) indivíduos 
expressaram apenas a SmATPDase 1 nas amostras de fezes - enquanto 12 (15,2%) 
expressaram a SmATPDase 2 - e 18 (22,8%) expressaram ambas as enzimas. Os 
indivíduos infectados que expressaram apenas a enzima SmATPDase 2 em suas 
amostras de fezes produziram maiores níveis de IL-6 quando comparado aos 
indivíduos que expressaram ambas as enzimas (SmATPDase 1 e 2). Indivíduos com 
alteração na ECO produziram maiores níveis de IL-10 e TNF e, menores níveis de 
IL-17. Esses resultados nos permitem postular que fatores associados ao indivíduo, 
como a idade, bem como fatores relacionados ao parasito, como a expressão de 
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ectonucleotidases e CP podem alterar a resposta imunológica do indivíduo e assim 
influenciar o resultado clínico da infecção.

Palavras-chaves: Schistosoma mansoni. ectonucleotidases. resposta imune
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Proposta de circuito elétrico equivalente 
para auxiliar no entendimento de parâmetros 

e no desenvolvimento de metodologia 
para controle de qualidade e detecção de 
fraudes em leite, baseada em medidas de 

Espectroscopia de Impedância Elétrica 

Wesley William Gonçalves Nascimento 1

Beatriz Duarte Lauredo Da Silva 2 
Reinaldo Martins Cunha Junior 3

Historicamente, o leite é considerado um dos alimentos mais importantes, não 
só do ponto de vista nutricional, mas também pela sua relevância econômica e 
social. Os consumidores e a indústria de laticínios têm grande preocupação com 
a qualidade do leite. No entanto, os métodos atualmente utilizados para esse 
controle são geralmente baseados em equipamentos que monitoram o ponto de 
congelamento ou a densidade das amostras de leite. Geralmente eles têm algumas 
deficiências e limitações, como alto custo e baixa portabilidade. Para resolver estes 
inconvenientes, o nosso grupo tem trabalhado no uso de medições elétricas para o 
desenvolvimento de metodologias e equipamentos. Este trabalho traz um estudo de 
espectros de Impedância Elétrica, em comparação com circuitos elétricos teóricos, 
com o objetivo de propor o melhor circuito equivalente para o leite. A obtenção de 
circuitos elétricos equivalentes é fundamental para este campo de pesquisa, por 
auxiliar no entendimento dos fenômenos elétricos de cada amostra e gerar uma 
base de dados para serem utilizados em desenvolvimentos tecnológicos futuros. 
Foram estudadas amostras de leite cru obtidos das indústrias lácteas da cidade de 
Governador Valadares, em Minas Gerais, adicionadas propositalmente com água, 
cloreto de sódio, bicarbonato de sódio e etanol, que são substâncias citadas na 
literatura como adulterantes. As medidas de impedância elétrica foram realizadas 
utilizando um analisador de impedância HIOKI IM3570 na faixa de frequência de 1KHz 
a 5MHz. Foram medidos espectros da parte real e imaginária da impedância, fase, 
além do coeficiente de difusão e do fator de qualidade. Os dados foram comparados 
aos gráficos teóricos dos circuitos elétricos RLC com diferentes configurações 
(série, paralela e mista). Os resultados demonstraram que os espectros se alteraram 
devido às adições destas substâncias e que as regiões de ressonância são 
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frequências com potencial de aplicação visando o desenvolvimento de métodos de 
análises. Os resultados indicaram que o leite é uma solução com comportamento 
predominantemente resistivo, com valor de resistência estimado em 500 Ohms, 
apresentando baixo armazenamento de carga devido à baixa viscosidade. O circuito 
equivalente que melhor se ajustou foi um modelo RC misto, composto por dois 
resistores. A adição de água aumentou o comportamento resistivo das amostras, 
enquanto a adição de bicarbonato de sódio diminuiu significativamente. Portanto, o 
uso de espectros obtidos por EIS são parâmetros potenciais para o desenvolvimento 
de novos métodos de controle de qualidade no leite. Os autores agradecem a Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPP/UFJF) pelo apoio ao projeto.  
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Estudo de grandezas elétricas via técnica de 
Espectroscopia de Impedância Elétrica como 
proposta de metodologia para o controle de 
qualidade, caracterização e diferenciação de 

tipos de floradas de méis produzidos

Wesley William Gonçalves Nascimento 1 
Julia Oliveira Fagundes Dos Santos 2

Bruno Patrick Albino De Carvalho 3

O controle de qualidade do mel é muito importante para a indústria e para o consumidor 
final. O mel é constantemente alvo de adulterações com o objetivo de aumentar o 
lucro ou mascarar a qualidade do produto, além de ser importante diferenciar tipos de 
mel, visando a certificação e originalidade de cada florada comercializada. Entretanto, 
algumas vezes os métodos de análise utilizados no controle de qualidade do produto 
não são eficientes ou apresentam desvantagens, como baixa portabilidade, alto custo 
ou necessidade de profissionais especializados. Este trabalho apresenta um estudo 
de espectroscopia de impedância elétrica (EIS) com o objetivo de propor métodos 
para caracterização e detecção de adulteraçơes no mel, com vantagens como, 
portabilidade e baixo custo. Geralmente, alterações nas propriedades elétricas podem 
ocorrer por adulteração ou devido à composição de cada tipo de mel. No presente 
estudo, amostras de diferentes floradas de mel foram analisadas para produzir um 
banco de dados com os espectros de diversas grandezas elétricas. Foram avaliados o 
comportamento da fase, condutância, impedância, resistência, reatância, indutância, 
capacitância, coeficiente de difusão (D) e fator de qualidade (Q). A melhor correlação 
entre os adulterantes e as propriedades elétricas foi observada para a reatância, 
coeficiente de difusão (D) e o fator de qualidade (Q), que apresentaram diferenças 
significativas entre os espectros medidos para cada tipo de florada específica de mel. 
Considerando os dados obtidos nos experimentos, concluiu-se que a espectroscopia 
de impedância elétrica pode ser uma poderosa ferramenta para a certificaçăo e o 
controle da qualidade.  Os autores agradecem a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa (PROPP/UFJF) pelo apoio ao projeto.  

Palavras-chaves: Espectroscopia de Impedância Elétrica (EIS). Inovação Tecnológica. 
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Estudo de grandezas elétricas via técnica de 
Espectroscopia de Impedância Elétrica como 

proposta de metodologia para controle de 
qualidade e detecção de fraudes em mel

Wesley William Gonçalves Nascimento 1

Larissa Kellen Ribeiro De Lima 2

O controle de qualidade dos méis é muito importante para a indústria e para o 
consumidor final. O mel é constantemente alvo de fraudes e adulterações com 
o objetivo de aumentar o lucro ou mascarar a qualidade do produto. Também é 
importante diferenciar tipos de méis. Entretanto, os métodos de análise utilizados no 
controle de qualidade dos produtos às vezes não são eficazes, apresentando algumas 
desvantagens, como baixa portabilidade, alto custo ou necessidade de profissional 
especializado. Este trabalho apresenta um estudo de espectroscopia de impedância 
elétrica (EIS) visando a proposição de um novo método para caracterização e detecção 
de adulterações no mel, com vantagens como, portabilidade e baixo custo. Essa 
técnica tem sido amplamente utilizada para caracterizar várias substâncias, uma vez 
que cada tipo de amostra possui composição muito específica e, consequentemente, 
um comportamento elétrico particular, o que possibilita o uso do EIS como 
ferramenta analítica. Portanto, mudanças na composição das amostras de mel, por 
adulteração ou envelhecimento, são esperadas, causando mudanças significativas 
em suas propriedades elétricas. No presente trabalho, dez amostras diferentes de 
méis foram analisadas para produzir uma base de dados para estudos futuros. Além 
disso, diferentes quantidades de água e açúcar foram adicionadas nas amostras para 
simular condições de adulteração por xaropes. Foram avaliados o comportamento 
da fase, condutância, impedância, resistência, reatância, indutância, capacitância, 
coeficiente de difusão (D) e fator de qualidade (Q). As melhores correlações entre 
adulterantes e propriedades elétricas foram observadas para reatância, condutância 
e fator de qualidade (Q). Considerando os dados obtidos nos experimentos, concluiu-
se que a espectroscopia de impedância elétrica pode ser uma técnica poderosa para 
controle de qualidade e detecção de adulterantes, podendo servir de base para o 
desenvolvimento de futuros protótipos.  Os autores agradecem a Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa (PROPP/UFJF) pelo apoio ao projeto. 
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Produção de goma xantana por fermentação, 
utilizando soro de leite permeado  

como substrato

Ângelo Márcio Leite Denadai 1

Arthur Borborema Costa 2

A goma xantana é um biopolímero sintetizado por bactérias gram-negativas, do 
gênero Xanthomonas, muito utilizada como espessante no controle de viscosidade 
de composições alimentícias. No Brasil, sua produção a partir de substratos 
alternativos tem chamado atenção pela elevada disponibilidade de biomassa, 
além de ajudar a reduzir o descarte de matéria orgânica em efluentes. Os objetivos 
foram sintetizar e caracterizar xantana produzida a partir de resíduo de laticínios. 
A amostra foi biossintetizada e purificada a partir de soro de leite permeado. Em 
seguida, foi caracterizada por medidas de potencial zeta, condutividade elétrica e 
tamanho de partícula, além de reologia estacionária. Para isso, foram preparadas 
13 concentrações de concentrações distintas de xantana Sigma (XG, para fins de 
comparação) e goma xantana permeado (XGP). A amostra XGP mostrou valores 
de condutividade próximos do observado para a xantana Sigma, mostrando que 
o processo incorporou quantidade equivalente de íons. Contudo, apresentou 
menores tamanhos de partícula e um potencial zeta menos negativo, quando 
comparado à amostra XG. As medidas de viscosidade para ambas amostras (XG 
E XGP) mostraram valores muito próximos, o que indica que a amostra pode ter 
características espessantes equivalentes ao padrão Sigma. A xantana produzida 
contém características espessantes similares ao padrão Sigma, mas com a 
vantagem de poder ser produzida a partir de fonte de baixo custo.
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Síntese, caracterização e uso de 
nanodispositivo magnético para remoção  

de microrganismos de ambientes aquáticos

Ângelo Márcio Leite Denadai 1

Lucas Ferreira Escala 2

A magnetita (Fe3O4) é um óxido de ferro com importantes propriedades elétricas 
e magnéticas. Quando ligado a polímeros, propriedades de adsorção podem ser 
obtidas justificando seu uso como dispositivo magnético para descontaminação 
de água. Os objetivos foram sintetizar e caracterizar nanodispositivos baseados em 
Fe3O4 e Fe3O4/Carbopol e avaliar a remoção de Azul de Metileno (AM) e Escherichia 
coli da água. O material e métodos utilizados foram Fe3O4 (C0) foi sintetizado em 
um reator e posteriormente recuperado com três concentrações de Carbopol (0,1 - 
0,25 e 0,5%), obtendo-se as amostras denominadas C1, C2 e C3, respectivamente. 
Em seguida, os materiais foram caracterizados pelos testes de FTIR, DLS, Potencial 
Zeta e adsorção. Como resultados tem-se os dados do FTIR confirmaram a estrutura 
da amostra de Fe3O4 (C0). Além disso, a ligação de Fe3O4/cara. para amostras 
C1, C2 e C3 foi confirmada, de modo que os sinais de Fe3O4 e Carbopol estavam 
presentes no espectro. As medidas de tamanho (DLS) e Potencial Zeta mostraram 
alta polidispersividade (250 MENOR Dh MENOR  700 nm) e cargas negativas (-30 
MENOR ZP, -40 mV). Estudos de adsorção do Azul de Metileno (molécula modelo) 
mostraram capacidade de adsorção na seguinte ordem: C3 MAIOR C2 MAIOR C1 
MAIOR C0. Adicionalmente, a capacidade de remover microrganismos da água, 
utilizando E. coli como modelo, mostrou que a capacidade de remoção foi C0 MAIOR 
C1?C2 MAIOR C3. Os resultados mostraram que o compósito magnetita-carbopol 
pode ser utilizado como dispositivo magneticamente dirigido para remoção 
simultânea de microrganismos e corantes do ambiente aquoso.
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Estudo de propriedades elétricas em leite 
através da técnica de espectroscopia de 

impedância elétrica com proposta de  
método de análise e correlação com  
qualidade microbiológica do produto

Fabio Alessandro Pieri 1

Rafael de Oliveira Ambrósio 2

Reinaldo Martins Cunha Junior 3 
Larissa Kellen Ribeiro De Lima 4

Wesley William Gonçalves Nascimento 5 

A composição do leite cru apresenta uma comunidade de micro-organismos 
muito relevante tornando-o perecível e, assim, sendo necessária a promoção de 
análises constantes do produto. Nesta perspectiva, para a prática da análise, faz-se 
necessário a identificação de métodos de baixo custo, rápidos e que proporcionem 
o estudo do material, para avaliação da proliferação de micro-organismos. Para 
estas análises, atendendo aos requisitos prévios citados acima, se propõe a técnica 
da Espectroscopia de Impedância Elétrica (EIS), que consiste na aplicação de um 
campo elétrico em um determinado material de interesse, no qual se medem os 
parâmetros elétricos do mesmo, obtidos a partir da medida da corrente elétrica 
alternada, convertida matematicamente na propriedade física impedância. Assim, 
o objetivo do trabalho foi avaliar as alterações nas grandezas elétricas de leite 
ocorridas pela presença de diferentes concentrações de micro-organismos. O 
trabalho foi desenvolvido com a contaminação de amostras de leite em diluições 
seriadas decimais de Escherichia coli e Staphylococcus aureus (separadamente), 
a partir da escala 0,5 de McFarland, e a avaliação das alterações elétricas nestas 
amostras a partir por EIS. Nos resultados obtidos, o comportamento elétrico 
em diferentes concentrações dos micro-organismos nas amostras de leite foi 
semelhante, para ambas bactérias. Isso possivelmente ocorreu pela grande 
quantidade de íons livres no leite, tendo como consequência uma condutância muito 
alta (cerca de mil vezes maior, comparado à água). Assim, a pequena influência 
que os micro-organismos, em si, representam dentro de uma banda muito grande 
exercida pela matriz do leite, se tornou irrelevante. Portanto, conclui-se que a técnica 
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de EIS não apresentou sensibilidade quando aplicada em leite para avaliação de sua 
contaminação microbiana, uma vez que, os íons livres no produto fizeram com que 
a ordem de grandeza ficasse em uma escala que camuflou as concentrações de 
micro-organismos presentes.
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Resposta biológica de superfícies de titânio 
modificadas pelo método sol gel dip-coating. 

Uma revisão sistemática

Mabel Miluska Suca Salas 1

Ranam Moreira Reis 2 
Leiliane De Oliveira Costa 3

O objetivo da revisão sistemática foi analisar a literatura para determinar a 
resposta biológica de superfícies de titânio modificadas pela técnica de sol gel 
dip-coating. Trata-se de uma reviso sistemática. A busca da literatura foi realizada 
por dois revisores que usaram os mesmos critérios e a mesma busca previamente 
selecionada. A seleção de artigos foi até novembro de 2018 nas bases de dados 
PubMed, Web of Science, Scopus, Science Direct, EBSCOHost, Scientific Electronic 
Library (SciELO) sem restrições sobre dados de publicação ou idiomas. Foram 
incluídos as pesquisas originais que utilizaram implantes de titânio médico puro 
modificados pelo tratamento de sol gel dip-coating em pelo menos um grupo de 
experimentação e que incluíram ensaios celulares in vitro ou proveniente de modelos 
animais, que testaram a proliferação celular, adesão ou diferenciação celular. 
A avaliação da qualidade dos estudos foi mediante o uso dos critérios ARRIVE e 
SYRCLE para estudos com modelos animais e in vitro celular.  Todos os dados foram 
categorizados e analisados usando o programa estatístico STATA 12.0. Após o uso 
dos critérios de seleção, de um total de 19.058 artigos foram selecionados 16 artigos, 
sendo a amostra final 15 artigos.  A maioria dos estudos reportaram modificação 
do titânio eficiente pelo método de deposição sol gel dip-coating permitindo a o 
aumento da bioatividade da superfície, maior crescimento celular, diferenciação 
celular óssea e osteointegraçăo in vitro e em modelos animais.   Adicionalmente, o 
método facilitou a deposição de biomoléculas orgânicas preservando a integridade 
e características químicas. Superfícies de titânio modificadas pelo método sol gel 
dip-coating apresentaram aumento da resposta celular, viabilizando o crescimento 
celular, menor morte celular, diferenciação e integração óssea. 
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Utilização de prebióticos na prevenção e 
tratamento da giardíase experimental

Dirce Ribeiro de Oliveira 1
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Carla Fabrine de Carvalho 3

 Mayana Rodrigues dos Santos Ribeiro 4

 Maria Aparecida Gomes 5

Giardíase é uma das infecções parasitárias mais comuns em todo o mundo, 
presente tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. O 
tratamento com medicamentos pode apresentar alguns fatores negativos como 
efeitos colaterais, baixa adesão e falha terapêutica. O objetivo do trabalho foi 
avaliar se o uso contínuo de FOS tem efeito preventivo na giardíase experimental. 
Foram utilizados animais machos (n=32), de quatro a seis semanas, distribuídos 
aleatoriamente em quatro grupos: Grupo Controle (CT); Grupo FOS; Grupo Controle 
Infectado (CTIN); Grupo Infectado + FOS (FOSIN). Os grupos FOS E FOSIN receberam 
por gavagem 250 mg de FOS em 250 µl de água destilada, ou a mesma quantidade 
de água sozinha (grupos CT e CTIN) durante 15 dias, quando os animais dos grupos 
CTIN e FOSIN foram infectados via gavagem com 1x106 trofozoítos de Giardia 
lamblia (cepa Clone H7- ATCC 50581). Os tratamentos foram mantidos até o 30º dia 
de experimento (eutanásia). Os níveis de colesterol sérico no grupo FOSIN foram 
menores que nos grupos CT (p<0,05). A infecção com G. lamblia reduziu os níveis 
séricos de triglicerídeos (p<0,05) em ambos os grupos (CTIN e FOSIN) e a atividade 
da enzima catalase hepática no grupo CTIN. O tratamento com FOS aumentou a 
atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) hepática, que foi atenuado pela 
infecção (FOSIN). Animais infectados e tratados com prebióticos tiveram redução na 
contagem de cistos a partir do 8º dia até o final do período experimental em relação 
aos controles infectados (p<0,001), mostrando que a infecção foi atenuada com 
o uso do prebiótico. A infecção causou redução da altura de vilosidade, aumento 
da profundidade de criptas e redução da produção de muco, não alterados pelo 
tratamento com FOS. Os resultados preliminares do estudo apontam para os efeitos 
benéficos do tratamento preventivo com FOS na infecção por Giardia lamblia.

Palavras-chaves: Giardia lamblia. Prebióticos. Giardíase.
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Agentes etiológicos de pneumonias 
associadas à ventilação mecânica em 

isolados de cultura de secreção endotraqueal 
e lavado bronca alveolar de pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva de 
adultos do hospital municipal  

de Governador Valadares

Michel Rodrigues Moreira 1 
Dyennyfer Ferreira De Souza 2

Geíza Santos Sá 3

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é a principal infecção 
relacionada com a assistência à saúde em unidades de terapia intensiva (UTIs), 
sendo a resistência aos antimicrobianos uma ameaça crescente. Os objetivos foram 
determinar a etiologia de PAVs e o perfil de suscetibilidade dos micro-organismos 
aos antimicrobianos na UTI de adultos (8 leitos) do hospital municipal de Governador 
Valadares-MG (HMGV). Foi realizado um estudo retrospectivo a fim de buscar 
resultados das culturas de secreção traqueal e lavado bronca alveolar realizadas 
pelo laboratório de análises clínicas do HMGV (exclusivo do Sistema Único de Saúde) 
de setembro/2018 a março/2019. Os isolados foram considerados agentes de PAV 
quando encontradas pelo menos 106 unidades formadoras de colônia (UFC)/mL no 
aspirado endotraqueal e 104 UFC/mL na lavada bronca alveolar. Adicionalmente, a 
comissão de controle de infecção hospitalar do hospital forneceu alguns dados de 
PAVs referentes ao período de janeiro a dezembro de 2017. Número do parecer do 
CEP/UFJF: 2.696.572. Foram 17 episódios de PAV de etiologia monomicrobiana. Os 
principais agentes foram Pseudomonas aeruginosa (35,3%), Klebsiella pneumoniae 
(35,7%) e Staphylococcus aureus (11,8%). Micro-organismos multirresistentes 
foram isolados em 13 (76,5%) episódios, com destaque para 66,7% das amostras de 
Pseudomonas aeruginosa, 83,3% das de Klebsiella pneumoniae, incluindo produtoras 
de carbapenemase (KPC) e 100% das amostras de Staphylococcus aureus, todas 
resistentes à vancomicina e linezolida. Em 2017, passaram pela UTI 196 pacientes, 
sendo 148 (75,5%) submetidos à ventilação mecânica, com 46 (31,1%) casos de 
PAV. O tratamento, inicialmente, é empírico, com antibióticos de amplo espectro, 
baseado em dados da epidemiologia local. A UTI de adultos do HMGV apresenta 
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taxa de incidência de PAVs elevada, assim como as taxas de micro-organismos 
multirresistentes aos antimicrobianos, fazendo-se necessário mais e melhores 
estudos epidemiológicos, além de pesquisas sobre estratégias mais fáceis e de 
baixo custo na sua prevenção.

Palavras-chaves: Infecções relacionadas com a assistência à saúde. Pneumonia 
associada à ventilação mecânica. Resistência aos antimicrobianos.
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Avaliação do papel do complexo FAK/SRC 
no apoptose de linhagens celulares de 
neoplasias mieloproliferativas crônicas

Raquel Tognon Ribeiro 1

Ana Cristina Ribeiro Bernardo 2

Michelle B.M.P. Antunes 3

As Neoplasias Mieloproliferativas Crônicas, também chamadas de Neoplasias 
Mieloproliferativas cromossomo Philadelphia negativas (NMPC-Ph-) - Policitemia 
Vera (PV), Trombocitemia Essencial (TE) e Mielofibrose Primária (MF) - são doenças 
clonais das células tronco hematopoiéticas caracterizadas por sua expansão 
excessiva, independente de citocinas. Nesses pacientes, a principal alteração 
genética descrita é a mutação JAK2V617F. Estudos têm demonstrado alterações nos 
processos de apoptose e ciclo celular nas NMPC. A proteína Focal Adhesion Kinase 
(FAK), tirosina quinase do tipo não-receptor, relacionada com adesão, sobrevivência 
e motilidade celular, tem sido descrita como participante na fisiopatologia de 
neoplasias, apresentando-se super expressa em diversos tipos de tumores. A 
proteína SRC é uma tirosina quinase não-receptora envolvida em vias de sinalizaçăo 
disparadas pela FAK ativada e sua atuação tem caráter regulatório em diversos 
processos celulares como diferenciação, proliferação e apoptose. Desta forma, 
torna-se interessante estudar a interação das proteínas FAK e SRC em linhagens 
celulares JAK2V617F positivas e também os efeitos decorrentes da inibição da 
interação FAK/SRC na viabilidade celular.  Foram realizadas a padronização da 
metodologia de western blotting para detecção das proteínas FAK e SRC e da técnica 
de imunoprecipitação da proteína FAK.  Foi possível demonstrar a expressão da FAK 
e também a interação das proteínas FAK e SRC na linhagem HEL 92.1.7 (homozigota 
para JAK2V617F).   Foi realizada também a padronização do ensaio de viabilidade 
celular com MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl) -2,5-difenil brometo de tetrazolina) e um 
ensaio preliminar com o peptídeo sintetizado para diminuir a interação FAK/SRC 
mostrou diminuição da viabilidade celular. Esses resultados indicam uma possível 
participação da FAK na viabilidade celular da linhagem HEL 92.1.7, justificando a 
continuidade dos estudos sobre o papel da interação FAK/SRC na viabilidade celular 
e apoptose nas NMPC. Agradecimentos: FAPEMIG (APQ-02185-16), PROPP-UFJF 
(Edital XXI PROBIC/FAPEMIG 2018/2019) e CT_INFRA2013/FINEP. 
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Envelhecimento como  
marcador prognóstico de dengue grave

Thiago Vinicius Ávila 1 
Leonardo Vieira Nunes 2

Estudos têm associado a persistência dos sintomas de dengue, grave problema 
de saúde pública, e o aumento da mortalidade à idade avançada. Ademais, a 
transição demográfica mundial aponta para o envelhecimento populacional. 
Portanto, justifica-se a relevância deste estudo. Foram selecionados 181 pacientes 
(>18 anos e >50kg) com quadro clínico agudo suspeito de dengue. Aplicou-se 
questionários sintomatológicos, da história clínica e de comorbidades. Amostras 
de sangue foram coletadas para diagnóstico (RT-PCR, ELISA de captura IgM 
anti-dengue e detecção de NS1 por imunoensaio), quantificação de plaquetas e 
extração sorológica para dosagem de sTNFR1 e AST. Foram excluídos grávidas, 
imunossuprimidos e pacientes hemodinamicamente inaptos. Agrupou-se os dados 
pela fase de sintomas em: precoce (até 3 dias) e tardia (>4 dias), por faixa etária 
(jovens <55anos/ mais velhos >55anos) e presença ou não de Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT). Foram expressos como média ± erro padrão, diferenças 
foram analisadas por ANOVA com pós-testes de Student-Newman-Keuls (p<0,05). 
Não houve diferença significativa nos níveis de plaquetas em indivíduos jovens 
(IJ) e mais velhos (IMV) na fase precoce da dengue, entretanto, na fase tardia, 
IMV apresentaram plaquetopenia marcante (101,5±8,4x103 plaquetas/mL), níveis 
maiores de sTNFR1 (1306 ±168,5 pg/mL) e AST (26,3 ± 3,7 U/mL) em comparação 
ao grupo de IJ (152,9 ± 16,3 x 103 plaquetas/mL, 863,1±126,7pg de sTNFR1/mL 
e 17,8±2,3U de AST/mL). Febre esteve presente em 100% dos IMV em ambas as 
fases da doença e sintomas hemorrágicos (sangramento, exantemas e prova do 
laço positiva) foram observados em número maior na fase tardia da dengue em 
IMV. Nossos dados demonstraram que fatores de risco cardiovasculares como 
HAS, diabetes e tabagismo não determinaram pior manifestação da dengue em IJ, 
porém, em IMV a presença de DCNT se relacionou a evolução clínica mais grave na 
fase tardia da doença, com plaquetopenia marcante e níveis mais altos de sTNFR1 
e AST em comparação ao grupo de IJ. O pior prognóstico da dengue neste trabalho 
foi justificado pela idade avançada e não isoladamente pela presença de DCNT.

Palavras-chaves: Dengue. Prognóstico. Doenças Crônico-Degenerativas.
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PET-Saúde/GraduaSUS como uma 
ferramenta para a reestruturação curricular

Larissa de Freitas Bonomo 1
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Simone de Araújo Medina Mendonça 4

Lélia Cápua Nunes 5

O PET-Saúde é um programa que viabiliza o aperfeiçoamento em serviço dos 
profissionais da saúde, induz mudanças na formação para o atendimento às reais 
necessidades de saúde da população e fomenta a articulação ensino-serviço-
comunidade. O objetivo é revelar e compreender as vivências dos estudantes dos 
cursos de saúde, integrantes do PET-Saúde/GraduaSUS. O método utilizado foi 
o estudo qualitativo com realização de análise de grupo focal. Os dados obtidos 
por gravação foram transcritos e a análise do material produzido feita por meio da 
análise temática, gerando categorias. Os resultados obtidos mostram o relato de 
que a inserção do estudante no cenário de prática no início do curso proporcionou 
uma melhora no aprendizado, à medida em que se aproximaram teoria e prática, 
e promoveu um vínculo efetivo com os trabalhadores da saúde. A vivência no PET 
trouxe à tona que o processo de trabalho no SUS, quando realizado de forma integral 
e interprofissional pode tornar-se mais efetivo. Como fragilidades, foi apontado 
que disciplinas de saúde coletiva são oferecidas tardiamente, o que dificulta o 
desempenho e entendimento acerca do serviço nos cenários do SUS. Destacou-se 
que seria vantajosa a inclusão de atividades vivenciadas no programa nas disciplinas 
da matriz curricular dos cursos, a fim de inserir o estudante sem sobrecarregá-
lo com atividades extracurriculares. Outras potencialidades observadas foram: 
importância das metodologias ativas para o estreitamento das relações entre 
os estudantes dos diferentes cursos, estímulo à busca de informações de forma 
crítica e reflexiva, e discussão de problemas e possíveis soluções em conjunto, 
possibilitando o aprendizado significativo e o desenvolvimento de competências 
colaborativas. Uma fragilidade percebida foi a resistência de alguns estudantes 
às metodologias ativas, devido ao comodismo diante do processo de aprendizado 
tradicional, centrado no professor. Como conclusão nota-se que há a necessidade 
de uma mudança curricular dos cursos da área da saúde, e que as vivências no 
PET-saúde contribuirão para a formação de profissionais mais qualificados para o 
processo de trabalho colaborativo visando à integralidade do cuidado.
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Reconhecimento de padrões moleculares, 
clínicos e imunológicos para criação de 
algoritmo da suscetibilidade e evolução 

clínica da hanseníase baseado  
em inteligência artificial
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Gabriel Ayres Lopes 4
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A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo M. leprae. O Brasil é um dos 
países mais afetados e Gov. Valadares vem apresentando alta detecção ao longo 
dos anos, tornando-se um local ideal para estudar interações epidemiológicas 
e determinar padrões clínicos para o diagnóstico, que permanece baseado na 
observação de manifestações clinicamente relevantes o que demanda treinamento 
específico e certa experiência do profissional para evitar um diagnóstico equivocado.  
Os objetivos foram desenvolver um sistema computacional acessível, portátil 
e preciso para dar suporte ao diagnóstico da hanseníase. Por meio do Sistema 
Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), foram coletados dados sobre casos 
de hanseníase entre 2001 e 2017, diagnosticados no município de Gov. Valadares, 
3.368 casos para a análise de reconhecimento de padrões. O banco de dados não 
apresentava qualquer identificação dos pacientes, sendo composto das seguintes 
variáveis: idade, sexo, número de lesões, modo de entrada, modo de detecção, 
baciloscopia, número de nervos afetados, forma clínica e classificação operacional 
da hanseníase. Foi aplicado a esse conjunto de dados um algoritmo de inteligência 
artificial (IA) chamado Random Forest, presente no software R, livremente disponível 
para prever a forma clínica em casos novos. A média de idade na notificação foi de 
39 anos e 55,5% eram do sexo feminino, (46%) apresentaram apenas uma lesão 
no corpo, enquanto 20,2% apresentaram sete lesões. A maioria (68,7%) apresentou 
baciloscopia positiva e 73,5% não apresentaram nervos afetados. A forma 
clínica demonstrou-se distribuída em: 39,5% tuberculóide - 36,5% dimorfo - 15,8% 
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indeterminado - e 8,2% virchowiano. A IA aplicada apresentou-se bastante robusta 
para a atribuição de formas clínicas segundo a classificação de Madrid, com um 
erro de classificação de 11,86%. A principal fonte de erro na atribuição da forma 
clínica por IA veio de casos indeterminados que, segundo o algoritmo são quase 
todos classificados como tuberculóide. Enfatiza-se a importância do emprego de 
mais testes para se efetuar diagnósticos e classificações mais precisos, bem como 
evitar possíveis equívocos frente a outras dermatoses. FAPEMIG, CAPES, SMS/GV. 
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Caracterização do estilo de vida  
(ativo e inativo) e presença de doenças 
cardiometabólicas em usuários idosos 
da rede de saúde pública da cidade de 

Governador Valadares, MG
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No cenário mundial, nota-se o aumento na proporção de pessoas com idade igual 
ou superior a 60 anos. O envelhecimento ativo objetiva a melhoria na qualidade 
de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. O objetivo da presente 
pesquisa foi caracterizar o estilo de vida (ativo e inativo) e a presença de doenças 
cardiometabólicas na população idosa cadastrada na Estratégia Saúde da Família de 
Governador Valadares, Minas Gerais. Foram avaliados 191 idosos (entre 60 e 80 anos) 
cadastrados em 10 Estratégias de Saúde da Família (ESF) distintas da zona urbana. 
Esses voluntários receberam visitas domiciliares e responderam a um questionário 
contendo perguntas sobre: dados gerais, determinantes socioeconômicos, 
determinantes comportamentais, presença de doenças autorreferidas, prática de 
atividade física (AF) e foram submetidos às medidas de peso e altura, para o cálculo 
de índice de massa corporal (IMC). Os dados estão apresentados em percentual ou 
média±desvio padrão. A amostra apresentou média de idade de 68,5±5,5 - sendo 67% 
do sexo feminino. Além disso, 55,5% são sobrepesados e 9,9% estão abaixo do peso. 
As doenças mais presentes nessa população foram a hipertensão arterial, diabetes 
e problemas no coração, correspondendo a 68,6%, 32,5% e 23,0%, respectivamente.  
Considerando a prática de AF, apenas 9,9% realizavam pelo menos 150 minutos por 
semana. A caminhada/corrida (47,4%) e a natação/hidroginástica (21,0%) foram as 
modalidades com maior adesão pelos participantes. Vale ressaltar que entre os 
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praticantes de AF 63,2% são hipertensos e 26,3% são diabéticos. Observa-se uma 
baixa adesão a prática de AF, com um número elevado de idosos hipertensos e 
acima do peso. As modalidades praticadas têm como característica a oferta gratuita 
na cidade. Destaca-se que a prática de atividade física é de suma importância para a 
prevenção ou tratamento das doenças cardiometabólicas e, desta forma, precisam 
ser realizadas ações e projetos para modificar o estilo de vida dessa população.

Palavras-chaves: Atividade Física. Doenças cardiometabólicas. Envelhecimento
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Condições de saúde associadas à 
hipertensão autorreferida em frequentadores 
de feiras de saúde em Governador Valadares
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A hipertensão arterial (HT) é uma condição clínica multifatorial caracterizada 
por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). O monitoramento 
dessa morbidade torna-se importante e o conhecimento das condições de saúde 
são válidos e úteis para a vigilância dessa enfermidade. O objetivo deste estudo 
foi investigar as condições de saúde associadas à HT autorreferida em adultos 
e idosos participantes de Feiras de Saúde na cidade de Governador Valadares, 
Minas Gerais. Estudo transversal realizado com dados coletados durante feiras de 
saúde e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A coleta de dados ocorreu 
através de um questionário aplicado de forma individualizada contendo perguntas 
sobre: idade, presença de doenças cardiometabólicas e prática de atividade 
física de lazer. Além disso, os indivíduos foram submetidos às medidas de peso, 
altura, circunferência de cintura e pressão arterial de repouso. Foram coletados os 
dados de 1536 participantes de ambos os sexos. Foram excluídos do estudo 69 
participantes que não aceitaram assinar o termo de compromisso e 819 que não se 
declararam hipertensos, totalizando 648 hipertensos auto relatados. Os dados estão 
apresentados em valores percentuais ou média±desvio padrão. 74,5% da amostra 
foram idosos e 94,4% responderam fazer uso de medicação para o tratamento para 
HT, entretanto, 54,8% disseram não praticar atividade física. A associação de HT 
com diabetes autorreferida foi de 27,9%, sendo o tratamento medicamentoso para 
diabetes foi presente em 92,2% da amostra. Os hipertensos apresentaram média de 
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índice de massa corporal de 29,41±5,3 e 100,1±42,6 de circunferência abdominal. 
76,5% apresentaram PA sistólica acima de 120 mmHg e 41,5% apresentaram PA 
diastólica maior do que 80 mmHg. A maioria dos indivíduos hipertensos apresentou 
níveis de PA elevados, apesar da alta prevalência de indivíduos que estavam sob 
uso de tratamento medicamentoso. Além disso, a presença de diabetes e índice de 
massa corporal nos hipertensos foi elevada. Um aspecto relevante é que a maioria 
dos indivíduos não praticava atividade física de maneira regular.

Palavras-chaves: pressão arterial. Doenças Crônicas. Envelhecimento. 
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Conectados: O uso de mensagens de texto 
para estimular a prática de atividade física 

em pessoas vivendo com HIV/AIDS

Luís Fernando Deresz 1

Lucas Ribeiro De Andrade Nascimento 2

Pedro Henrique Berbert de Carvalho 3

O uso de recursos tecnológicos pode ser uma estratégia diferencial no estímulo a 
prática de atividades físicas, adoção de hábitos saudáveis e adesão ao tratamento 
para minimizar os riscos cardiovasculares em pessoas vivendo com HIV/AIDS 
(PVHA). Este projeto justifica-se pela abrangência acadêmica e social a que se 
destina e contribui para a geração de novos conhecimentos que auxiliarão as PVHA 
a aderirem à hábitos de vida mais saudáveis e ao uso regular de medicamentos. 
O objetivo deste estudo é avaliar e comparar o efeito da orientação à prática de 
atividades físicas associada ou não ao reforço por mensagens de texto em 
PVHA na: capacidade funcional e nível de atividade física, perfil antropométrico, 
imagem corporal e autoestima. A hipótese do estudo é que o grupo que recebe 
reforço via mensagem de texto terá maiores níveis de atividade física após a 
intervenção. Método: Grupo controle - orientações presenciais - SMS - orientações 
presenciais e reforço por mensagens de texto. Avaliações antes, após 60, 90 
e 120 dias. O projeto está sendo realizado no Centro de Referência em Atenção 
Especial à Saúde de Governador Valadares. O início do mesmo foi prejudicado 
pela demora da autorização pelo Núcleo de Integração Ensino-Serviço da cidade. 
Após o início, a dificuldade encontrada foi na captação dos participantes. Devido 
a isso, foi necessária a busca por parcerias internas junto ao serviço de nutrição, 
psicologia e assistência social. Até o momento temos 7 participantes que foram 
randomicamente alocados nos grupos controle (2) e SMS (5). Espera-se que o 
reforço nas orientações por mensagens resulte em aumento no nível de exercícios, 
melhora na capacidade funcional e na imagem corporal de PVHA. Os resultados 
obtidos fornecerão informações sobre o uso de tecnologias para a promoção da 
saúde, adesão ao tratamento medicamentoso e na melhora da qualidade de vida de 
PVHA. Link para o vídeo&nbsp - https://youtu.be/TAyaCduoO5E

Palavras-chaves: Nível de atividade física. Tecnologia. Autoestima.
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Imagem corporal em crianças:  
comparação nas cinco regiões brasileiras

Clara Mockdece Neves 1

Stéfane Maria de Oliveira Meireles 2

Mateus Vilela C. Pagungue 3

A representação mental de um indivíduo sobre o seu próprio corpo e imagem 
corporal está em constante mudança ao longo de todo o desenvolvimento humano. 
É no período da infância que preocupações com o peso, crenças relacionadas ao 
corpo e comportamentos direcionados à melhora da aparência física podem ter 
início. São inúmeros os fatores que influenciam a imagem corporal das pessoas em 
diferentes culturas, inclusive os contextos regionais. O Brasil é um país de dimensões 
continentais, portanto, é possível que a imagem de crianças varie de uma região para 
a outra. O objetivo foi comparar preocupações e comportamentos relacionados ao 
corpo e a influência de pais, amigos e mídia e insatisfação corporal em meninos e 
meninas nas cinco regiões brasileiras. Métodos: Estudo de natureza exploratório-
descritiva, quantitativa e transversal realizada com crianças de 7 a 11 anos. O 
recrutamento amostral foi feito por contato direto em diferentes escolas públicas e 
privadas das 5 regiões do Brasil. Foram utilizados quatro instrumentos de avaliação: 
1) questionário sociodemográfico - 2) Sociocultural Attitudes Towards Appearance 
Questionnaire-4 Revised - 3) Escala de Silhueta para Crianças Brasileiras - e 4) 
Escala de Preocupações e Comportamentos Relacionados ao Corpo de Crianças. 
Para a análise de dados, foram adotados testes não paramétricos de comparações 
entre grupos (Kruskall-Wallis e U de Mann-Whitney). Foram identificadas diferenças 
significativas nas comparações das 5 regiões brasileiras para todas as variáveis 
analisadas. Entre as meninas, observou-se uma tendência de menores valores de 
insatisfação corporal - preocupações e comportamentos relacionados ao corpo - 
e influência dos padrões sociais nas regiões Centro-Oeste e Norte, em relação às 
demais. Já entre os meninos, aqueles da região Sudeste demonstraram maiores, 
especialmente em relação às regiões Centro-Oeste. A imagem corporal das crianças 
varia dependendo de qual região brasileira a população está localizada. Tendo em 
vista a saúde mental infantil, a ampliação do campo de estudo sobre este tema em 
meninos e meninas é de extrema relevância.

Palavras-chaves: Imagem corporal. Criança. Mídia.

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, claramockdece.neves@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Educação Física, stefanemom@hotmail.com
3      Graduando, Educação Física, pincupertino@hotmail.com



IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade - UFJF-GV | Anais de resumo de trabalhos216

Desenvolvimento e validação de um 
protocolo de exercício específico para 

simulação metabólica e mecânica do futebol

Cristiano Diniz Da Silva 1

Jonathas De Oliveira Baltar 2

A variabilidade de resposta é um problema enfrentado por pesquisadores quando 
desejam simular carga de trabalho no futebol com validade externa e reprodutibilidade. 
Fatores extrínsecos como tática, qualidade da oposição, superfície de jogo e torcida 
criam excessiva variabilidade de resposta entre jogadores e inter-jogos (GREGSON 
et al., 2010). Também tem sido evidenciado que os futebolistas podem controlar 
seu comportamento de pacing (DRUST; ATKINSON; REILLY, 2007) de acordo com 
o contexto de jogo dificultando ainda mais a validade e reprodutibilidade em 
pesquisas usando jogos reais. Assim, protocolos de exercícios específicos de 
futebol (PEEF) são de grande interesse já que podem permitir indução de fadiga de 
maneira controlada. Desta forma, neste projeto analisaram-se sete PEEF observando 
suas vantagens e desvantagens. Os protocolos 90-Min Soccer Simulation (ABBEY 
& RANKIN, 2009); BEAST90 (WILLIAMS et al., 2010); Copenhague Soccer Test 
(BENDIKSEN et al., 2012) tem vantagens por terem envolvimentos com bola. Porém, 
os dois primeiros PEEF usam cargas prescritas individualmente; e o terceiro não 
acomoda multiparticipantes. O Protocol Soccer Specific Intermitent (DRUST et al., 
2000) e o Soccer Protocol (CURREL et al., 2009) permitem a multiparticipação, 
entretanto, não se tem envolvimentos com bola, limitando, assim, a validade externa 
da carga de trabalho. Além disso, é sugerido encorajamento verbal no Soccer 
Protocol, o que pode caracterizar um grande viés de aplicação. O Soccer Simulation 
Protocol (STONE et al. 2011) usa carga de trabalho fixa sendo de fácil aplicação. 
Todavia não tem envolvimento com bola e não há solicitações mecânicas de carga. 
O T-SAFT90 (SILVA & LOVELL, 2019 - versão adaptado de LOVELL et al., 2008) tem 
inclusão de atividades com bola (condução, passe, chutes) e saltos quantificados a 
partir de métricas de jogo real, representando alta validade externa das duas frentes 
de solicitações de cargas de trabalho - metabólicas e mecânicas. Além disto, é de 
fácil aplicação para casos de multiparticipaçăo. Assim, concluímos que o protocolo 
T-SAFT90 representa maior validade externa e atratividade de uso dentre os PEEF 
analisados.
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Feiras de saúde: presença de obesidade, 
hipertensão arterial e diabetes na  

população de Governador Valadares, MG
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Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde, o número de indivíduos com 
obesidade, hipertensão arterial e diabetes aumentou drasticamente, principalmente 
em países de média e baixa renda. O objetivo da presente pesquisa foi investigar 
a presença de obesidade, hipertensão arterial e diabetes em indivíduos de adultos 
e idosos de Governador Valadares - MG, através da realização de Feiras de Saúde. 
Foram incluídos no estudo 1467 indivíduos adultos e idosos participantes de Feiras 
de Saúde realizadas na cidade de Governador Valadares (zona urbana e rural). 
Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF. A coleta de dados 
ocorreu por meio de questionário. Além disso, os indivíduos foram submetidos 
às medidas de peso, altura, circunferência de cintura, glicemia e pressão arterial 
de repouso. Os dados estão apresentados em percentuais ou média±desvio 
padrão. Em relação ao nível de prática de atividade física (pelo menos 5 vezes 
na semana, 30 minutos por dia), 55,3% se mostraram inativos e 44,7% ativos. A 
presença de hipertensão arterial e o diabetes foi constatada em 44,2% e 15,3% 
da amostra, respectivamente. Considerando a idade, os adultos apresentaram 
média de índice de massa corporal (IMC) de 27,4±9,6. Já os idosos 27,9±5,3. No 
sexo feminino, 57,7% apresentaram medida de circunferência de cintura acima 
de 88 cm. Já no sexo masculino, 24,2% com circunferência de cintura acima de 
102 cm. O conhecimento do perfil antropométrico, cardiometabólico e do nível de 
atividade física da comunidade permite a elaboração de condutas que favoreçam 
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o desenvolvimento de saúde pública, principalmente no que tange a prevenção de 
doenças crônicas.

Palavras-chaves: Doenças cardiometabólicas. Envelhecimento. Comunidade
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Intervenção preventiva em distúrbios de 
imagem corporal, transtorno alimentar e 
dismorfia corporal de jovens adultos: um 
ensaio clínico controlado randomizado  

em homens brasileiros

Pedro Henrique Berbert de Carvalho 1 
Hemanoelly Ferreira Almeida 2

Vivianny Maria Gonçalves Moura Gomes 3

Maurício Almeida 4

Cresce a insatisfação corporal em homens, o que tem levado a adoção de 
comportamentos insalubres e compensatórios, que impactam diretamente à 
saúde dessas pessoas. Ações são importantes para prevenção de problemas com 
os distúrbios de imagem corporal, transtornos alimentares e dismorfia muscular. 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de uma intervenção preventiva, 
baseada na Dissonância Cognitiva, em distúrbios de imagem corporal, sinais e 
sintomas de transtornos alimentares e dismorfia muscular em adultos brasileiros. 
Este é um ensaio clínico controlado randomizado, com seguimento de seis meses. 
Participaram 157 homens adultos (18 a 30 anos) universitários. Os participantes 
responderam ao pré-teste e foram alocados em grupo controle (GC) ou intervenção 
(GI). O GI participou de dois encontros com intervalo de uma semana entre eles. 
Estatística descritiva (software SPSS v. 21.0) foi realizada para todos dados a fim 
de inspecioná-los. Projeto aprovado pelo CEP-UFJF (n° 2.698.352). Um total de 78 
participantes (Midade = 20,25, DP = 2,35 anos) integraram o GI e 79 (Midade = 20,83, 
DP = 2,41 anos) o GC. Houve similaridade em relação aos escores do baseline entre 
o GI e GC, para: IMC (M = 23,40 -  DP = 3,40 vs. M = 24,01 -  DP = 3,97); insatisfação 
com a muscularidade [MBDS] (M = 4,99 -  DP = 0,91 vs. M = 4,80 -  DP = 1,26); 
atitudes corporais [MBAS] (M = 36,77 -  DP = 6,75 vs. M = 36,21 -  DP = 6,80); atitudes 
corporais revisadas [MBAS-R] (M = 40,60 -  DP = 8,42 vs. M = 38,13 -  DP = 8,32);  
sintomas de dismorfia muscular [MDDI] (M = 29,08 -  DP = 7,40 vs. M = 27,53 -  DP 
= 6,71);  internalização dos ideais de corpo [SATAQ] (M = 28,63 -  DP =7,20 vs. M 
= 27,34 -  DP =7,73); drive for muscularity [DMS] (M = 43,70 -  DP = 14,33 vs. M = 
40,58 -  DP = 15,30); comer desordenado [EAT] (M = 12,60 -  DP = 9,22 vs. M = 10,14 
-  DP = 7,78); e, insatisfação com o peso e a forma corporal [BSQ] (M = 18,80 -  DP 
= 7,13 vs. M = 19,31 -  DP = 8,01). Conclui-se que os dados de base são similares 
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entre o GI e GC. Análises seguintes serão realizadas comparando os dados da pós-
intervenção, um mês e seis meses de seguimento. Ressalta-se a necessidade de 
desenvolvimento e análise da eficácia de programas de prevenção aos transtornos 
supracitados em homens. 

Palavras-chaves: Ensaio Clínico Controlado Randomizado. Imagem Corporal. 
Transtornos da Alimentação e da Ingestão de Alimentos.
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Análise dos fatores de risco associados 
ao óbito por leishmaniose visceral em 
Governador Valadares, Minas Gerais:  

estudo de Caso-Controle
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Waneska Alexandra Alves 5

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença de curso crônico e acometimento 
sistêmico. Governador Valadares (GV) é área endêmica com elevada letalidade, 
no estado de Minas Gerais. A pesquisa estudou fatores de risco associados ao 
óbito por LV com dados não nominais do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) de Governador Valadares, de 2008 a 2017.Foi realizado estudo 
epidemiológico do tipo caso-controle não pareado, houve 197 casos, 153 com 
evolução para cura (controles) e 32 para óbito (casos). Estudou-se as variáveis: 
sexo -  faixa etária -  escolaridade -  raça -  zona de residência -  dados clínicos 
(aumento do fígado, aumento do baço, febre, fenômenos hemorrágicos, fraqueza, 
edema, emagrecimento, icterícia, palidez, quadro infeccioso, tosse ou diarreia) -  
coinfecção com HIV -  droga inicial administrada -  e outra droga utilizada na falência 
do tratamento inicial. Os dados foram analisados no software EpiInfo 7.2. Utilizou-se 
a medida de associação odds ratio (OR), intervalo de confiança de 95% (IC95%), teste 
qui-quadrado para variáveis categóricas, o teste t-Student para variáveis numéricas e 
o nível de significância de p MENOR 0,05. A letalidade foi de 17,3%. Comparou-se 32 
casos com 153 controles (razão 1:4,8). A faixa etária de 50 anos ou mais apresentou 
maior chance de evolução para óbito (OR=3,2 - IC95% 1,1-9,6 - p=0,02). Não houve 
associação causal para ir a óbito com as variáveis: sexo, escolaridade - raça - e zona 
de residência. Houve associação para as variáveis: aumento do fígado, aumento do 
baço, febre, fenômenos hemorrágicos, fraqueza, edema, emagrecimento, icterícia, 
quadro infeccioso, tosse ou diarreia, coinfecção por HIV - droga inicial administrada 
- e outra droga utilizada na falência do tratamento inicial. A palidez apresentou-se 
como fator protetor (OR=0,4 - IC95% 0,2-0,9 - p=0,2). Os resultados do estudo foram 
destoantes da literatura científica sobre os fatores de risco para evoluir para óbito. 
Comorbidades, coinfecções e os processos hemorrágicos são os principais fatores 
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associados à morte na LV. Idade superior a 50 anos foi evidenciado como fator de 
risco neste estudo. O sinal clínico palidez como um fator protetor ao óbito chama 
atenção. 

Palavras-chaves: Leishmaniose visceral. caso-controle. Óbito.
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Hospitalizações por sífilis congênita  
em território brasileiro:  

um estudo descritivo, 2008-2018

Waneska Alexandra Alves 1

Daniel Madeira Cardoso 2

Lucas Ribeiro De Andrade Nascimento 3

A sífilis congênita (SC) é a infecção bacteriana do feto podendo ser transmitida 
por via transplacentária. Tal moléstia é um problema de grande impacto em saúde 
pública e a investigação do perfil das internações pelo agravo é uma lacuna na 
literatura. O objetivo é caracterizar o perfil das internações por SC no Brasil entre 
2008 e 2018. A metodologia foi o estudo observacional descritivo utilizando dados 
secundários não nominais de registros de internação do Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Estudou-se sexo, faixa etária, 
cor/raça, local de residência no Brasil, caráter de atendimento, regime de internação, 
óbitos, média de permanência e valores em reais da internação. Calculou-se taxa 
de internação (TI) e letalidade hospitalar (LH). Os resultados foi que ocorreram 
96.994 hospitalizações, que totalizaram R$70.726.693,31 para o SUS - com média 
de permanência 9,6 dias. 52,4% são do sexo feminino - 96,9% menores de 1 ano - 
35,4% raça/cor parda. 38,1% dos registros são da Região Sudeste e 35,1% região 
Nordeste.  Está também teve TI igual a 3,76 internados por mil nascidos vivos. 
Destaca-se Rio de Janeiro (TI=6,6) e Pernambuco (TI=6,4) com as maiores taxas. 
Com aumento temporal das mesmas. 95,5% foi pelo caráter de urgência e 32,0% 
pelo regime público. Registrou-se 317 óbitos hospitalares sendo que 46,6% são da 
região Nordeste - 21,7% Pernambuco - 54,5% sexo masculino - 65,6% menor de 1 ano 
- 45,4% regime público. Limitações do estudo: dados secundários, heterogeneidade 
da qualidade da informação no país. A conclusão foi o contexto epidemiológico 
dos registros sobre hospitalizações por SC no Brasil aponta para o aumento dos 
registros, gravidade da doença e para a urgência em seu manejo, majoritariamente 
nas Regiões Nordeste e Sudeste. Destaca-se, portanto, a importância da adoção de 
profilaxias.

Palavras-chaves: Sífilis Congênita. Sistema de Informação. Internações 
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Leishmaniose Tegumentar Americana no 
município de Governador Valadares,  

Minas Gerais, no período de 2008 a 2017: 
Estudo Descritivo
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A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecto parasitária, 
causada por protozoários do gênero Leishmania, que apresenta um complexo 
ciclo epidemiológico e acomete pele e mucosas. Caracterizada como problema de 
saúde pública, Governador Valadares (GV) é considerada área endêmica no estado 
de Minas Gerais. Este estudo avaliou o perfil dos casos confirmados de LTA em 
GV, no período de 2008 a 2017. Foram analisados dados secundários, coletados 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da 
Saúde, no programa EpiInfo® versão 7.2. No período estudado ocorreram 152 
casos, a maioria em indivíduos a partir de 31 anos (65,12%), brancos (41,45%) e 
pardos (40,79%). Mulheres (46,05%) e homens (53,95%) foram afetados, sendo 
a forma cutânea predominante (82,24%). A coinfecção com HIV foi detectada 
em 3 indivíduos, com alto percentual de ignorados (82,24%). A confirmação 
laboratorial ocorreu em 148 casos (97,37%). O índice positivo dentre aqueles em 
que os testes foram realizados foi 83,81% na Intradermorreação de Montenegro, 
94,95% no histopatológico e 46,38% no parasitológico direto. O tratamento com 
antimonial pentavalente, primeira escolha para LTA, foi realizado em 131 indivíduos 
(86,18%). Pela alta taxa de casos em indivíduos acima de 51 anos (26,97%) torna-
se necessário cuidados adicionais e revisão do tratamento. Destes, 2 evoluíram 
para óbito. A evolução para cura clínica ocorreu em 121 casos (79,61%), com alto 
percentual de abandono (10,53%). Notou-se uma diminuição do número de casos 
ao longo dos anos, 63,15% no primeiro triênio e 12,5% no último. A maior incidência 
na zona urbana (92,10%) difere do caráter rural e Peri urbano da doença, podendo 
estar relacionada com imprecisão da definição das áreas periurbanas no município 
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ou a própria urbanização da doença. A predominância da forma cutânea reafirma 
o padrão epidemiológico descrito na literatura, relacionada a bom prognóstico, 
com elevada taxa de cura. O conhecimento do perfil dos casos é importante na 
elaboração de estratégias locais de assistência e prevenção eficazes.

Palavras-chaves: leishmaniose tegumentar americana. estudo descritivo. saúde 
pública
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Avaliação da atividade antimicrobiana de 
diterpenos do tipo labdano isolados da 
oleorresina de Copaifera langsdorffii 
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A incidência de infecções fúngicas têm apresentado crescimento substancial nas 
últimas décadas devido ao aumento da população imunocomprometida. As espécies 
Candida spp. e Cryptococcus spp. são responsáveis por importantes infecções 
sistêmicas e apresentam estimativa global de milhões de novos casos por ano. As 
atuais opções terapêuticas para o tratamento de infecções fúngicas são limitadas 
e demoradas, o que torna a procura por novos agentes terapêuticos um importante 
passo para melhoria dos tratamentos. Várias estratégias estão disponíveis para a 
descoberta de novos fármacos e os produtos naturais são uma das alternativas mais 
bem-sucedidas. O objetivo é a Investigação da atividade antifúngica de diterpenos 
do tipo labdano isolados do oleorresina de Copaifera langsdorffii. Os materiais e 
métodos utilizados foram o ácido copálico (CA), o ácido 3ß-hidroxi-copálico (HCA) 
e o ácido 3ß-acetoxi copálico (ACA) foram isolados da oleorresina de C. langsdorffii 
através métodos cromatográficos. A estrutura dos compostos foi elucidada por RMN 
e o efeito sobre cepas de Candida abicas e Cryptococcus spp. foi avaliado através da 
determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM). Os resultados e discussões 
são os compostos avaliados foram ativos contra C. gattii (50 uM), mas inativos 
contra C. neoformans. Para Candida spp., apenas C. albicans foi suscetível, com CIM 
de 50 uM para HCA e ACA. Embora exibam apenas atividade antifúngica moderada, 
os resultados são importantes, pois os compostos possuem abundância natural, o 
que possibilita a obtenção de derivados semissintéticos. Os diterpenos isolados de 
C. langsdorffii apresentaram limitada atividade frente aos fungos testados, porém 
servirão como protótipo para o desenvolvimento de compostos ativos. 
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Estudos da atividade antitumoral de  
novas tinturas mãe homeopáticas de  

plantas medicinais da região de  
Governador Valadares-MG

João Eustáquio Antunes 1
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As tinturas mães (TMs) são extratos etanólicos obtidos a partir de plantas, sendo um 
tipo de formulação muito comum a ser utilizado na produção de medicamentos ho-
meopáticos. Seu efeito terapêutico está parcialmente atribuído à presença de fitoquí-
micos e associado, muitas vezes, ao saber popular. Neste trabalho foram estudadas 
treze tinturas mães obtidas a partir de partes (folha, raiz, casca, rizoma, flor) de nove 
diferentes plantas coletadas na região de Governador Valadares-MG.  As TMs foram 
preparadas pelo processo de maceração de material vegetal fresco das seguintes 
plantas: Petiveria alliacea (Guiné) -  Solidago chilensis (Arnica) -  Erythrina verna (Mu-
lungu) -  Myrciaria dubia (Camu-camu) -  Manilkara longifolia (Paraju) -  Pfaffia glome-
rata (Ginseng-brasileiro) -  Costus spicatus (Cana de Macaco) -  Spondias tuberosa 
(Umbu) -  Curcuma longa (Açafrăo da terra), em solução hidro alcoólica 70%. A ativida-
de biológica das TMs foi avaliada frente à viabilidade celular por meio do ensaio com 
corante brometo de dimetilazol difeniltetrazólio (MTT) e a produção de óxido nítrico 
(NO) em linhagem de macrófagos murinos (RAW 264.7) após estimulação com lipo-
polissacarídeo (LPS) e Interferon-gama (IFN), além do teor de compostos fenólicos 
totais (TPC) pelo método Folin-Ciocalteu e a atividade antioxidante (AA) usando radi-
cais livres DPPH (2,2difenil-1-picrilhidrazil). De modo geral, as TMs não apresentaram 
citotoxicidade à cultura de células RAW 264.7. Todos os extratos inibiram a produção 
de NO em alguma concentração testada (2,5 - 5,0 - 10,0µg/mL), porém os extratos das 
TMs - 6, 7, 12, e 13 foram que tiveram os melhores neste teste. O teor de compostos 
fenólicos totais das plantas variou entre 0,26 - 9,82 mgAGE/g material vegetal seco. E 
atividade antioxidante em termos de IC50 variou entre 14,1 - 445,8. Podemos desta-
car neste trabalho a importância da presença de compostos fenólicos com potencial 
antioxidante observado em todas as TMs estudadas. Nesse mesmo sentido, algumas 
TMs estudadas também apresentaram capacidade de inibição da produção de NO, 
sendo, portanto, amostras promissoras para posteriores estudos.
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Isolamento e caracterização de metabólitos 
secundários das folhas de Xylosma prockia 

(Turcz.) Turcz. (Salicaceae) e avaliação 
da atividade antifúngica in vitro frente a 

linhagens de Cryptococcus sp.
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Xylosma prockia (Salicaceae) é uma planta nativa do Brasil, encontrada principalmente 
no nordeste, sudeste e sul do país 1. Não há relatos sobre o uso medicinal da 
espécie, assim como estudos químicos e farmacológicos são escassos. Recente 
estudo realizado no Laboratório de Química de Produtos Naturais e Sintéticos UFJF/
GV observou promissora atividade antifúngica para as frações polares das folhas de 
X. prockia frente a linhagens de Cryptococcus spp. O presente trabalho tem como 
objetivo o fracionamento e investigação da atividade antifúngica da fração acetato 
de etila de folhas de X. prockia (SisGEN A66F830). A fração AcOEt foi submetida a 
sucessivos procedimentos cromatográfico para isolamento dos metabólitos ativos 
e avaliada quanto à atividade antifúngica, seguindo o protocolo da CLSI (2008). 
A fraçăo AcOEt inibiu o crescimento de ambas as linhagens de Cryptococcus em 
concentrações semelhantes ou até inferiores ao padrão fluconazol, confirmando o 
potencial da planta na descoberta de novos antifúngicos. Duas substâncias foram 
isoladas até o momento através de procedimentos cromatográficos e estão em fase 
de determinação estrutural. Referências: 1. JBRJ, 2018. Disponível em:  MENOR 
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB14396 MAIOR  3. CLSI. 3rd ed. 
Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, 2008. 4. Paul, S. - Doering, T. 
L. - Moye-Rowley, W. S. Fungal Genetics and Biology, v.74 p.1-9, 2015.
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Síntese e caracterização de 
tiossemicarbazonas derivadas de chalconas

Jeferson Gomes Da Silva 1

Karoliny Gonçalves Matias Santos 2

O número de morte por infecções diminui significativamente após o aparecimento 
dos primeiros agentes antimicrobianos eficientes. Contudo, o uso indiscriminado 
e a exposição prolongada dos indivíduos aos mesmos têm possibilitado a 
aparecimento de microrganismos resistentes. Deste modo, vários estudos têm 
alertado sobre a importância de pesquisas visando o desenvolvimento de novos 
agentes antimicrobianos. Dentre as várias classes de compostos orgânicos 
certamente podemos destacar o potencial antimicrobiano de tiossemicarbazonas e 
chalconas. Uma vez que há poucos relatos sobre a atividade biológica de moléculas 
oriundos da condensação de chalconas e tiossemicarbazonas, interessou-nos 
sintetizar e avaliar a atividade antimicrobiana destes compostos. As chalconas 
foram sintetizadas a partir da reação de aldeídos com cetonas em meio básico, 
sendo preparados quatorze derivados com modificações tanto na porção do 
aldeído quanto da cetona. Tiossemicarbazonas foram preparadas a partir da reação 
das respectivas chalconas com tiossemicarbazida. Os compostos obtidos foram 
caracterizados por espectroscopia na região do infravermelho e espectros de 
ressonância magnética nuclear. Os compostos estão sendo avaliados quanto à sua 
atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivas (Staphylococcus aureus), 
gram-negativas (Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) e fungos filamentosos 
(Candida ssp.).
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Avaliação de compostos orgânicos de  
origem vegetal como potenciais princípios 

ativos de fármacos antimicrobianos  
para o combate de bactérias do biofilme 

dental de cães e humanos
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A placa dental é o principal agente etiológico de cáries e doença periodontal, as 
quais possuem grande importância na saúde pública. As bactérias iniciais para a 
formação da placa dental de humanos são Streptococcus, sendo o Streptococcus 
mutans a principal espécie envolvida. Na microbiota da placa dental de cães são 
identificadas outras espécies de Streptococcus distintas. O antimicrobiano mais 
utilizado para combater a placa dental é a clorexidina, porém ela apresenta efeitos 
adversos como perda de paladar, escurecimento dos dentes e ulcerações da mucosa 
jugal restringindo o seu uso a poucos dias. Dado a isso, a busca de alternativas de 
drogas antimicrobianas para a formulação de fármacos com menores efeitos está 
aumentando. O objetivo do trabalho foi avaliar compostos orgânicos candidatos 
a serem incorporados em fármacos antimicrobianos contra bactérias de biofilme 
dental de cães e humanos. Foi avaliado o potencial antimicrobiano das benzofenonas 
Gutiferona-A, 7-epiclusianona, 2,2’,4-trihidroxibenzofenona, dos ácidos diterpênicos 
copálico, 3-acetóxi-copalico e 3-hidróxi-copalico, e do sesquiterpeno ß-cariofileno 
bem como suas associações. Foi realizado teste de microdiluição em caldo 
para obtenção da concentração inibitória mínima, e o teste de checkerboard para 
identificar possível sinergismo, adição ou antagonismo entre os compostos. Para as 
bactérias orais de humanos (S. mutans, S. aureus e S. sanguinis) e as provenientes 
de placa dental de cães (Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Lactobacillus sp., 
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Bacillus sp., Enterococcus sp., Haemophilus sp. e Aeromonas sp.) destacaram-se a 
7-epiclusianona e a Gutiferona-A. Observou-se sinergismo sobre Streptococcus sp. 
de cães entre o ß-cariofileno e a Gutiferona-A. Sobre S. mutans, especificamente, o 
ácido copálico e 7-epiclusianona se destacaram isoladamente e em combinação, 
onde tiveram efeito aditivo, reduzindo suas concentrações ativas. Conclui-se que 
duas combinações se destacaram, ß-cariofileno e Gutiferona-A sobre bactérias 
orais de cães e ácido copálico e 7-epiclusianona sobre a bactéria cariogênica de 
humanos, e se apresentam como promissoras para composição de fármacos 
antimicrobianos para combate a placa dental em ambas espécies.
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espiritualidade, atividade de vida diária e 

qualidade de vida em pacientes com  
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A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença respiratória que se 
caracteriza por uma limitação persistente ao fluxo aéreo. Apesar do acometimento 
primário do sistema respiratório, a DPOC leva a repercussões sistêmicas que 
contribuem para a debilidade do estado geral de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2016). Devido a tais repercussões físicas e psicossociais, os indivíduos com DPOC 
apresentam perda significante da qualidade de vida e diminuição do nível de atividade 
de vida diária (GOLD, 2019). Estratégias de coping religioso podem contribuir para o 
sucesso do tratamento e, possivelmente, melhorar o desempenho de atividades de 
vida diária e qualidade de vida em indivíduos com DPOC. O objetivo foi investigar a 
associação entre religiosidade e espiritualidade, atividade de vida diária e qualidade 
de vida em pacientes com DPOC. Trata-se de um estudo transversal, realizado no 
ambulatório do Centro de Atenção à Saúde da UFJF Campus sede e na Clínica 
Escola de Fisioterapia da UFJF Campus Governador Valadares em pacientes com 
DPOC estáveis clinicamente. Os participantes realizaram teste de função pulmonar, 
responderam a questionários sobre a religiosidade e espiritualidade (Escala FACIT 
Sp-12 -  Escala de Religiosidade de Duke - Durel -  Escala Brief-RCOPE), qualidade 
de vida (Respiratory Questionnaire - CRQ) e realizaram o Glittre Teste para avaliar 
a limitação funcional durante as atividades de vida diária desses pacientes. 
Participaram do estudo 59 pacientes com DPOC, 37 (69%) do sexo masculino, com 
idade média de 66,49±9,60 anos (média±desvio padrão), VEF1 2,98±13,65 e VEF1/
CVF 0,53±0,99. Não foi observada correlação significativa entre os questionários 
utilizados para avaliação de RE e o Glittre teste: FACIT sentido/paz com Glittre teste 
(r= 0,211 - p=0,133) - FACIT total com Glittre teste (r= 0,115 - p= 0,415) - CRE positivo 
com Glittre teste (r= 0,217 - p=0,119). Porém, foi encontrada correlação fraca e 
significante entre RE e qualidade de vida nos seguintes itens: FACIT sentido/paz com 
o escore total do CRQ (r=0,455 -  p=0,001) -  FACIT total com o escore total do CRQ 
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(r=0,379 -  p=0,003) -  e o resultado da escala Brief-RCOPE CRE apresentou correlação 
fraca, negativa e significante com o escore total do CRQ (r=-0,260 -  p=0,047). Não 
houve associação entre as variáveis relacionadas à religiosidade, espiritualidade 
e atividade de vida diária em pacientes com DPOC. Porém, componentes da 
religiosidade e da espiritualidade parecem estar associados à qualidade de vida 
nestes pacientes.
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cardiovasculares e relação com a capacidade 
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As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte no Brasil e no 
mundo. Evidências científicas sugerem que o processo aterosclerótico, precursor 
das doenças coronarianas, se inicia ainda na infância e é agravado na presença de 
fatores de risco, que incluem o tabagismo, obesidade e sedentarismo. Tais fatores 
podem ser influenciados pelos hábitos de vida, ou seja, mudanças na rotina 
alimentar e a prática de atividade física são capazes de alterá-los.  O controle 
desses fatores de risco pode interferir na capacidade funcional das crianças. 
Os objetivos foram identificar a ocorrência de obesidade, de sedentarismo e de 
tabagismo passivo em crianças em idade escolar, e verificar se há associação 
entre esses fatores e a capacidade funcional avaliada pelo Teste de Caminhada 
de Seis Minutos (TC6). Trata-se de um estudo transversal realizado com crianças 
em idade escolar (7 a 12 anos), de ambos os sexos, matriculados em instituição 
de ensino da rede pública na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, no 
período compreendido entre maio de 2017 e maio de 2018. As crianças foram 
avaliadas a partir de informações obtidas por um questionário semiestruturado 
aplicado aos pais, bem como obtenção de medidas antropométricas, e pelo TC6. 
Utilizou-se medidas descritivas e Teste Qui-quadrado para a análise dos dados por 
meio do software Jamovi versão 1.1.2.0 (a=0,05). Foram avaliadas 105 crianças 
(52,4% do sexo masculino) - a média da idade foi de 9,7±1,8 anos, do peso 38 
±12,9 Kg e da altura 141±12,4 cm. A mediana da distância percorrida no TC6 foi 
411 (301-646) m. Quanto aos fatores de risco avaliados, 18% das crianças eram 
obesas, 78% não praticava atividade física regular e 21% eram fumantes passivos. 
Não houve associação estatisticamente significante entre obesidade (p=0,24), 
tabagismo passivo (p=0,34) e sedentarismo (p=0,6) com a capacidade funcional 
avaliada por meio do TC6. Conclui-se que as crianças avaliadas estão expostas 
a fatores de risco para doenças cardiovasculares como obesidade, tabagismo 
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passivo e sedentarismo. Contudo, esses fatores parecem não interferir em sua 
capacidade funcional.
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IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade - UFJF-GV | Anais de resumo de trabalhos236

Avaliação do estado de saúde, amplitude de 
movimento e funcionalidade dos membros 

superiores de mulheres com artralgia crônica 
Pós-Febre Chikungunya em diferentes 

tempos de cronicidade
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A febre Chikungunya (FCHIK) é uma arbovirose com característica artritogênica 
persistente. As mãos estão entre as principais regiões acometidas. Objetivo: 
comparar o estado de saúde, amplitude de movimento (ADM) e funcionalidade dos 
membros superiores de mulheres com artralgia crônica pós FCHIK em diferentes 
tempos de cronicidade em relação a mulheres saudáveis e o número de dias de 
afastamento do trabalho pela doença. CEP nº 98254718.4.0000.5147. Um total de 
87 mulheres foram divididas em 3 grupos: Controle (C=28), com artralgia pós FCHIK 
há menos de 1 ano (CHICK<1=21), e com artralgia pós FCHIK há mais de 1 ano 
(CHICK >1=38). Foram avaliados o estado de saúde auto relatado, a funcionalidade 
pelo questionário Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), a amplitude de 
movimento qualitativa de flexão das interfalangeanas (FIF) das mãos, e o número 
de dias afastados do trabalho (auto relatado). Teste de qui-quadrado, teste T ou 
ANOVA 1 via foram realizados e considerado p <0,05. O tempo médio de cronicidade 
da doença foi de 6±3 e 27±9 meses. O estado de saúde foi relatado ser regular 
ou ruim por 57% das participantes CHIK<1 e 68% do grupo CHIK>1 (C=14%, 
P<0,001). A amplitude de movimento de FIF não foi possível de ser realizada por 
90% das participantes do grupo CHIK<1 e 74% das participantes CHIK>1 (C=14%, 
P<0,001). Os maiores valores do DASH indicam pior funcionalidade (principal: 
C=9,7±17; CHIK<1=47±23; CHIK>1=49±19; no trabalho: C=37±23; CHIK<1=88±27; 
CHIK>1=85±23; P<0,001). Entre as atividades não realizadas por CHIK<1 e CHIK>1 
destaca-se: abrir um vidro com tampa apertada (56% e 57%), entre as realizadas 
com dificuldade destacam-se (61% e 73%), preparar um refeição (50% em ambos 
os grupos) e dificuldade para colocar algo em uma prateleira acima da cabeça (56% 
e 59%). Das 59 participantes trabalhadoras, a média de dias afastadas do trabalho 
pela FCHIK foram 52±83 e 84±198 (P=0,476). Independentemente do tempo de 
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2      Graduanda, Fisioterapia, thatilacanutto@gmail.com
3      Graduanda, Fisioterapia, xellenmuniiz@hotmail.com
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cronicidade a FCHIK provocou prejuízo no estado de saúde, ADM e funcionalidade 
das participantes, elevando o número de pedidos de afastamento das atividades 
laborais.

Palavras-chaves: Febre Chikungunya. Artralgia. Mãos
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Desenvolvimento motor de lactentes  
aos três e seis meses de idade 

Alessa Sin Singer Brugiolo 1

Ana Luiza Oliveira Neimerck 2

Elton Duarte Dantas Magalhaes 3

Érica Cesário Defilipo 4 

A prematuridade e o baixo peso ao nascer são fatores biológicos que tornam o 
lactente mais vulnerável ao atraso na aquisição dos marcos motores adequados 
de acordo com a sua faixa etária, tornando-se necessárias medidas de intervenção 
para promoção do desenvolvimento a partir do acompanhamento e intervenção 
precoce. Os objetivos foram avaliar o desenvolvimento motor de lactentes aos 
três e seis meses de idade, comparar o desenvolvimento motor de acordo com 
a idade gestacional (IG) e peso ao nascer (PN) e verificar a associação entre 
os escores obtidos nas duas avaliações.  O método foi o estudo longitudinal, 
observacional, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos 
(CAAE: 63962617.9.0000.5147), que utilizou o instrumento Alberta Infant Motor 
Scale (AIMS) para avaliar o desenvolvimento motor. Participaram do estudo 21 
lactentes, 11 do sexo feminino, oito prematuros e três com baixo peso ao nascer. 
Foram incluídos os nascidos vivos no Hospital Municipal de Governador Valadares, 
Minas Gerais. Foram excluídos lactentes com malformação congênita, síndromes 
genéticas ou qualquer alteração que pudesse influenciar o desenvolvimento motor. 
A avaliação ocorreu aos três e seis meses, considerando a idade corrigida para os 
prematuros. O Test-t foi utilizado para comparar o escore e percentual exato (PE) 
da AIMS entre os grupos de lactentes a termo e prematuro, e de lactentes com 
peso adequado e baixo peso ao nascer, aos três e seis meses. A correlação de 
Pearson foi utilizada para verificar a associação entre os escores obtidos nas duas 
avaliações.  Resultados: Aos três e seis meses, a média do PE foi 46,6% (±27,5%) e 
65% (±28,5%), variando de 5 a 90,7% e de 10 a 94%, respectivamente. Um lactente, 
prematuro e peso adequado, apresentou atraso no desenvolvimento aos três meses, 
mas mostrou-se adequado aos seis meses. Não houve diferença significativa 
no desenvolvimento, aos três e seis meses, de acordo com IG. Aos seis meses, 
escore e percentil da AIMS apresentaram diferença significativa entre os grupos 
de acordo com PN (p<0,04), sendo que lactentes com baixo peso apresentaram 
escore superior. Foi encontrada correlação de moderada a fraca entre os escores 
nas duas avaliações (r=0,46 - p=0,03). O estudo demonstrou grande variabilidade 
do percentil da AIMS obtido pelos lactentes avaliados, enfatizando que uma única 
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avaliação não é o suficiente para predizer sobre o desenvolvimento motor, sendo 
importante o acompanhamento, principalmente nos grupos de risco. Os lactentes 
foram avaliados também aos nove e doze meses e os resultados estão sendo 
analisados.   

Palavras-chaves: Desenvolvimento Infantil. Prematuro. Recém-Nascido de Baixo 
Peso 
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Efeito a curto e longo prazo da vibração 
de corpo inteiro na dor, força, marcha e 
equilíbrio de mulheres com artralgia de 

joelhos pós Febre Chikungunya:  
Relato de Caso

Ludimila Forechi 1

Rayane Quintão Castro 2

Rebeca Orozco Nagy 3

Alexandre Wesley Carvalho Barbosa 4 
Rafael Martins Rezende 5

A Febre Chikungunya (FCHIK) causa prejuízos na força, marcha e equilíbrio. Objetivo: 
Avaliar a curto e longo prazo o efeito da terapia com vibração de corpo inteiro (TVCI) 
na dor, força, marcha e equilíbrio de mulheres com artralgia de joelhos pós FCHIK. 
Métodos: 17 mulheres (20 a 69 anos) com diagnóstico clínico/epidemiológico 
de FCHIK e dor nos joelhos (Escala Visual Analógica) tiveram equilíbrio bipodal 
(BTracks Balance Plate), marcha (LegSys), força de preensão manual (dinamômetro 
SAEHAN) e nível de incapacidade (questionário de Rolland Morris (RM)) avaliados. 
Em seguida, foram submetidas à 10 sessões de TVCI (plataforma vibratória 
Technotraining Pulse), com flexão de 60° de joelho. Os parâmetros foram avaliados 
antes da TVCI (A), após 10 sessões de TVCI (B) e com 12 meses da TVCI (C). 
Apenas duas participantes concluíram as 10 sessões de TVCI e uma retornou para 
reavaliação após 12 meses. O tempo de FCHIK (n=17) foi 11±4 meses e a dor de 
6±2 pontos. As participantes relataram menores níveis de dor nos joelhos após 
10 sessões de TVCI (A: 8±0; B: 0; C: 0 pontos), apresentaram modificações nos 
parâmetros de equilíbrio de comprimento do percurso (A: 27±5; B: 21±3 cm; C: 25 
cm), velocidade principal (A:1,4±0,2; B: 1,0±0,2; C: 1,2 cm/s),  distância principal (A: 
0,5±0,05; B: 0,4±0,03; C: 0,6 cm), área de elipse (A: 2,4±0,4; B: 1,4±0,3; C: 3,6 cm2 ), 
excursão mediolateral (A: 1,7±0,3; B: 1,1±0,01; C: 1,1) e excursão anteroposterior (A: 
2,3±0,1; B: 2,0±0,2; C: 5,3), e modificações no parâmetros da marcha de cadência 
(A: 112±0,6; B: 114,6±4,1; C: 112,2 passos/minuto), velocidade (A: 0,9±0,04; B: 
0,9±0,01; C: 1,0 m/s), comprimento da passada (A: 0,9±0,05; B: 1,0±0,03; C: 1,0 m), 
variabilidade do comprimento da passada (A: 3,3±1,2; B: 4,1±0,2; C: 2,8 %) -  tempo 
de passada (A: 1,1±0,01; B: 1,0±0,04; C: 1,1 s) e variabilidade do tempo de passada 
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(A: 2,9±0,6; B: 2,3±1,0 e 1,8%). Os níveis de força não alteraram. A incapacidade 
foi avaliada com A:14, B: 9,5 e C: 5 pontos. A TVCI teve efeitos positivos na dor, 
equilíbrio, marcha e nível de incapacidade de duas participantes pós FCHIK, sendo 
interessante a realização de outros estudos.

Palavras-chaves: Febre Chikungunya. artralgia. Joelho
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Sobrecarga e qualidade de vida de 
cuidadores de usuários de  

oxigenoterapia domiciliar prolongada

Cristino Carneiro Oliveira 1

Brisa Lídia Simões 2

Brena Paiva França 3

Lucas Dos Anjos Sena 4

Ester Cardoso Alves 5

Laura Alves Cabral 6

Os usuários de oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) podem apresentar 
complicações clínicas e funcionais, as quais contribuem para o aumento do grau 
de dependência e sobrecarga em seus cuidadores.  Os objetivos foram avaliar o 
nível de sobrecarga e a qualidade de vida dos cuidadores de usuários de ODP e 
investigar os fatores associados. Este é um estudo transversal, com cuidadores 
de pacientes em ODP. Cuidadores cujos pacientes fossem menores de 18 anos e/
ou apresentassem comprometimento cognitivo foram excluídos. Foram coletados 
dados sociodemográficos, informações sobre o cuidado aos pacientes, o nível 
de sobrecarga (Caregiver Burden Inventory - CBI) e a qualidade de vida (EuroQol 
5-Dimension 3 levels - EQ-5D-3L, por meio do índice EQ-5D e o escore do estado 
geral de saúde considerando a Visual Analogue Scale - EQ-5D-VAS). Os usuários 
de ODP foram avaliados quanto às suas comorbidades (Índice de Comorbidade 
de Charlson), função pulmonar (espirometria), nível de dispneia (modified Medical 
Research Council - mMRC), nível de dependência nas atividades de vida diária 
(Escala de Katz) e mobilidade (Life Space Assessment - LSA). Análise estatística: O 
teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar o tipo de distribuição das variáveis. 
Coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman foram analisados. O nível de 
significância foi de p<0,05. Quarenta cuidadores foram incluídos (52,9±14,8 anos; 
72,5% sexo feminino), com tempo de dedicação ao usuário de ODP de 17,0 (1,0-24,0) 
horas/dia. A mediana no CBI foi de 36,0 (5,0-91,0), o índice EQ-5D foi 0,734 (0,372-
1,000) e o escore EQ-5D-VAS de 80,0 (0-100). O escore do CBI apresentou correlação 
significativa com o tempo dedicado ao usuário de ODP (rs=0,400; p=0,010), o mMRC 
(rs=0,326; p=0,040), com o índice de qualidade de vida EQ-5D (rs=-0,441; p=0,004) 
e escore  EQ-5D-VAS (rs=-0,393; p=0,015). O índice EQ-5Q se correlacionou com o 
fato de o cuidador morar com o usuário (rs=0,391; p=0,013), não ser remunerado 
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(rs=0,351; p=0,026) e inversamente com o tempo dedicado ao usuário de ODP (rs=-
0,356; p=0,024). O aumento na sobrecarga dos cuidadores de usuários de ODP 
está associado à pior qualidade de vida. O nível de sobrecarga dos cuidadores está 
relacionado ao tempo dedicado ao cuidado e ao grau de dispneia do paciente. A 
qualidade de vida dos cuidadores pode estar mais comprometida naqueles que 
residem no mesmo domicílio que o paciente, que não são remunerados e que 
dedicam maior tempo ao cuidado com o usuário de ODP.

Palavras-chaves: Cuidadores. Oxigenoterapia. Qualidade de Vida.
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Os Efeitos da diafibrólise percutânea 
na avaliação da dor, mobilidade, estado 

funcional e atividade muscular em pacientes 
com disfunção temporomandibular: estudo 

controle randomizado

Alexandre Wesley Carvalho Barbosa 1

Rebeca Orozco Nagy 2

Avaliar os efeitos do protocolo de 4 semanas de fibrólise dia cutânea (DF) comparado 
ao DF simulado (sham-DF) sobre a mialgia e a abertura da boca. Métodos: Em um 
estudo controlado randomizado, 40 mulheres com desordem temporomandibular 
(DTM) e dor miofascial foram divididas aleatoriamente em grupo intervenção (GI) e 
grupo sham-DF (GS). O GI recebeu 4 semanas de DF real, enquanto o GS recebeu DF 
simulada. A dor foi avaliada através da escala visual analógica (VAS) e dos limiares 
de dor à pressão (PPT) na articulação temporomandibular (ATM) e nos músculos 
temporal e masseter. O Questionário de Prejuízo da Função Mandibular (MFIQ) foi 
utilizado para classificar os sujeitos quanto à gravidade da limitação funcional, 
relacionada à DTM. Resultados: Os escores de dor diminuíram para ambos os 
grupos, mas o GI apresentou valores menores na semana 4, com diferenças entre 
os grupos. O PPT temporal bilateral apresentou valores mais elevados na semana 
4, com diferenças entre os grupos. O GS teve menor PPT, enquanto o GI teve maior 
PPT, ambos em comparação com os resultados da linha de base. A interação 
tempo-grupo e a frequência de indivíduos acima de 40 mm de abertura da boca 
mostraram uma diferença significativa para o GI ao longo do tempo, com resultados 
mais elevados na avaliação de 4 semanas em comparação com a sua própria linha 
de base. Ambos os grupos apresentaram menores escores no MFIQ, do início até 
a avaliação de 4 semanas. Menor frequência de nível moderado de gravidade foi 
observado para o GI. Nenhuma diferença foi observada no PPT para a ATM ou 
para o músculo masseter. Conclusão: Foram observadas melhorias nos escores 
EVA e no PPT dos músculos temporais. Houve uma interação grupo por tempo no 
grupo de intervenção, sugerindo um possível uso potencial de DF para melhoria da 
abertura de boca.

Palavras-chaves: Liberação miofascial. Dor orofacial. Músculos mandibulares

1       Doutorado, Departamento de Fisioterapia, alexandre.barbosa@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Fisioterapia, beckiorozco1996@gmail.com



Seção 2 | Pesquisa        2.5 | Ciências da Saúde 245

Valor preditivo das variáveis de dor e 
funcionalidade para a disfunção  

têmporo-mandibular

Alexandre Wesley Carvalho Barbosa 1

Isabella Christina Ferreira 2

Os objetivos foram investigar responsividade, precisão, eficiência de tempo 
e o melhor ponto de corte de um conjunto combinado de medidas clínicas para 
o diagnóstico de DTM. Métodos: este estudo transversal dividiu 98 mulheres 
brasileiras em dois grupos, definidos pelo RDC/TMD-Eixo I: com (DTM) e sem DTM 
(não-DTM). A dor foi avaliada através da escala visual analógica (EVA) e os limiares 
de dor à pressão (PPT) da articulação temporomandibular, músculos masseter 
e temporal foram determinados com um algômetro adaptado. A funcionalidade 
foi avaliada por meio do índice C, obtido do Questionário de Prejuízo da Função 
Mandibular. Todos os parâmetros foram avaliados individualmente pela curva 
Receiver Operating Characteristic (ROC) e também combinados através de um 
Modelo Linear Generalizado (yi=ß0+ßn·x (n, i) +ei). O teste de Mann-Whitney 
estabeleceu diferenças entre os grupos. Resultados: Dois modelos estimados (com 
e sem PPT) apresentaram maior sensibilidade (Se = 0,95 / 0,95), especificidade (Sp 
= 0,81 / 0,80) e erro quadrático médio de precisão = 0,10 / 0,11, ponto de corte = 0,31 
/ 0,30) curva de resultados individuais. A eficiência temporal foi melhor no modelo 
proposto (~ 5) do que no RDC / TMD (~ 30). Conclusão: O modelo linear estimado 
apresentou maior responsividade e precisão para discriminar mulheres com / sem 
DTM do que parâmetros individuais.

Palavras-chaves: Desordens temporomandibular. Sensibilidade. Especificidade
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Indução de apoptose em linhagem tumoral 
A549 por complexo de inclusão de  

ofloxacino com ciclodextrinas

Sandra Bertelli Ribeiro De Castro 1

Cleonice Aparecida De Souza 2

Bárbara Gonçalves R. Fernandes 3

Bolivar Rallison Amaro 4

Caio César Souza Alves 5

Jeferson Gomes da Silva 6

Ângelo Márcio Leite Denadai 7

Ofloxacino (OFLOX) é um antibiótico de segunda geração da classe das 
fluoroquinolonas. Além de seu efeito bactericida, diversas fluoroquinolonas 
e seus derivados sintéticos demonstraram atividade citotóxica em diferentes 
linhagens de células tumorais. Na tentativa de desenvolver, ou até mesmo 
melhorar as características dos fármacos já existentes, a inclusão de fármacos em 
ciclodextrinas têm se destacado por melhorar a solubilidade e biodisponibilidade. 
Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar in vitro o potencial antitumoral da 
OFLOX após inclusão em ß-ciclodextrinas (ßCD) e Hidroxipropil-ß-ciclodextrina 
(HPßCD). Os compostos de inclusão foram sintetizados e caracterizados no 
Departamento de Farmácia da UFJF-campus Governador Valadares. Para os 
ensaios biológicos, linhagens de A549 foram cultivadas por 36 h, 48 h e 72 h na 
presença ou ausência dos compostos de inclusão nas concentrações de 50, 100 
e 300 µM e os respectivos controles. A viabilidade celular foi medida por meio do 
ensaio de MTT. O ensaio de apoptose foi realizado por citometria de fluxo após 36 
h de cultivo. No ensaio de citotoxicidade foi possível observar que os complexos de 
inclusão a 300 µM foram capazes de reduzir a viabilidade de A549, apresentando 
melhor resultado quando comparados com o OFLOX. Os complexos ßCD/OFLOX 
e HPßCD/OFLOX apresentaram uma indução significativa de morte por apoptose 
quando comparados com células A549 sem tratamento (23,653±2,072). A inclusão 
do OFLOX com ciclodextrinas, com destaque para HPßCD/OFLOX (65,576±0,094), 
promoveu uma maior indução de apoptose quando comparado com o OFLOX puro 
(54,472±3,748), sugerindo um aumento do potencial antitumoral dos complexos 
de inclusão. Maiores estudos são necessários para confirmar o potencial uso de 
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ofloxacino complexado com ciclodextrinas como substâncias promissoras para o 
tratamento de tumores. FAPEMIG/CAPES/UFJF.

Palavras-chaves: Ofloxacino. Ciclodextrinas. A549
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Caracterização do esmalte dentário  
após infiltração de resina fluida  
através de fluxo eletro cinético

Hugo Lemes Carlo 1

Roberta Nascimento Furbino 2

O objetivo deste estudo foi promover a infiltração in vitro de uma resina fluida 
fotopolimerizável através do esmalte de dentes humanos utilizando Fluxo Eletro 
cinético (FEC) e caracterizar o tecido obtendo-se resultados de nano dureza e 
módulo de elasticidade. Foram utilizados 10 (dez) terceiros molares humanos não 
irrompidos. Metade de suas raízes foi removida utilizando-se disco diamantado 
dupla face. Uma resina fluida (Icon - DMG, Hamburgo, Alemanha) foi infiltrada 
utilizando uma fonte medidora de tensão/corrente, gerando um campo elétrico de 
1,5V, em uma área com 2mm de diâmetro na face oclusal dos dentes pelo período 
de 2h. As amostras foram seccionadas no sentido ocluso-cervical, passando pelo 
centro do dente de modo a dividir a coroa em duas metades. Um fragmento de 
cada dente foi embutido em resina acrílica autopolimerizável. Considerando-se um 
mesmo espécime, as análises foram realizadas em área infiltrada e não infiltrada 
por resina, dividindo-as em dois grupos (n=10): Grupo Infiltrado (GI) e Grupo 
Não Infiltrado (GNI). As análises foram realizadas utilizando-se um ultra-micro-
endentado com carga de força controlada de 20mN, tempo de carregamento de 15s, 
profundidade média de recuo em torno de 500nm e indentador do tipo Berkovich. As 
amostras foram analisadas realizando-se mensurações a 0,2mm - 0,7mm - e 1,2mm 
a partir da superfície do esmalte. Foram realizadas três indentações em cada uma 
das profundidades. Os resultados foram obtidos em GPa e testados quanto à 
normalidade pelo teste Shapiro-Wilk. O Teste T Pareado, com nível de significância 
de 5%, foi utilizado nas diferentes profundidades. A infiltração da resina aumentou 
a nano dureza e o módulo de elasticidade do tecido, em todas as profundidades 
analisadas, confirmando que os nano poros do esmalte foram preenchidos pela 
resina e que suas propriedades foram alteradas pela presença da mesma.

Palavras-chaves: Potencial Eletro cinético. Permeabilidade do Esmalte Dentário. 
Infiltração Dentária
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Efeito do desgaste da ponta para preparo  
no espaço do pino de fibra de vidro

Rodrigo Furtado de Carvalho 1

Stéfane De Oliveira Maciel Barbosa 2

William José Lopes Júnior 3

Avaliou-se o efeito do desgaste da ponta para preparo no espaço do pino de fibra de 
vidro. Foram divididos randomicamente 100 incisivos bovinos em 5 grupos. A coroa 
foi removida e a raiz deixada com 18 mm e diâmetro inferior ao do pino utilizado 
(ø= 2.0 mm). Realizou-se a inclusão em resina acrílica, simulação do ligamento 
periodontal, tratamento endodôntico, desobstrução pelas brocas Gates Glide (n° 02) 
e preparo pela ponta do sistema de pinos (n° 02). O preparo do conduto (12mm, por 
até 60s) foi realizado sob pressão constante (560g). As 5 pontas foram divididas em 
5 grupos (G1, G5, G10, G15 e G20) e analisadas previamente e após realizar preparos 
de 1, 5, 10, 15 e 20 condutos respectivamente. O tempo de preparo em cada dente 
foi cronometrado: G1 (18,66 ± 1,15 s)a -  G5 (23,85 ± 2,40 s)b -  G10 (30,51 ± 1,73 s)c 
-  G15 (39,04 ± 2,45 s)d e G20 (56,02 ± 2,44 s)e. Radiografias foram obtidas antes e 
após os preparos, através de um posicionador (70 kVp e 7 mA -  500ms) no sistema 
de placas de fósforo foto estimuláveis, tamanho 2 -  e comparadas quanto a área de 
desobstrução do conduto. As pontas foram analisadas em microscópio eletrônico 
de varredura (MEV). Os resultados mostraram a relação entre o uso das pontas e o 
tempo para realizar o preparo, criando uma fórmula capaz de prever o tempo médio 
do procedimento. As pontas observadas em MEV demonstraram gradativo aumento 
de danos à medida que o número de dentes preparados aumentou. Conclui-se que 
as pontas usadas em um maior número de condutos apresentaram maior desgaste 
e exigiram maior tempo para concluir os preparos.

Palavras-chaves: Pino de fibra de vidro. Preparo do dente. Pontas para preparo.
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Avaliação do crescimento de indivíduos  
com Anemia Falciforme: aspectos 

endócrinos e bioquímicos 

Cibele Velloso Rodrigues 1

Luiza Horst Neto 2

Rafael Lauro Silva Lima 3

Domício Antônio da Costa Júnior 4

As manifestações fisiológicas da anemia falciforme (AF) geralmente começam 
na primeira infância por isso, com frequência, o peso e a estatura das crianças e 
dos adolescentes são menores quando comparados aos indivíduos sem a doença. 
Estudos com terapia de hidroxiuréia (HU) revelaram a ocorrência de crescimento 
normal e desenvolvimento puberal condizente com a faixa etária quando iniciada 
em uma idade muito jovem (menor que 2 anos). Entretanto, não há uma avaliação 
prospectiva formal da adesão ao tratamento e os dados a respeito dos que 
interromperam o uso da HU antes dos 15 anos são limitados. Objetivos: compreender 
o perfil de crescimento dos pacientes racêmicos; analisar a efetividade da terapia 
com HU em reduzir os prejuízos no crescimento, na previsão de estatura final, no 
eixo GH/IGF1 e na deficiência do GH. Foi analisada uma coorte prospectiva com 
AF, com exame retrospectivo de prontuários, em acompanhamento regular no 
Hemocentro de Governador Valadares da Hemominas, nascidos entre 1998 e 2014. 
Fez-se entrevista clínica, exame físico e medidas antropométricas. Foram feitos 
exames bioquímicos como as dosagens de IGF1 e IGFBP3 para avaliar ação da HU 
no eixo GH/IGF. Radiografias de mão e punho para determinação da idade óssea 
(IO). 37,5% (n = 30) dos pacientes apresentavam Hb Fetal  menor que 10%, sendo 
que o escore Z do IGF1 ajustado para a idade nesse grupo (-1,61) se encontrava 
menor que nos demais pacientes (-1,03) (teste T de Student) (p=0,013), sugerindo 
a importância dos fatores modificadores da AF no eixo GH/IGF1. A magnitude da 
diferença entre a média do escore Z da estatura dos pais ajustado para a idade 
de 19 anos e o escore Z da estatura da população pode servir com marcador de 
desproporção entre a estatura dos pais e dos filhos. Como a média do valor em 
questão (-1,135±1,17) é negativa, supõe-se uma vantagem dos indivíduos avaliados 
em relação a seus pais, o que pode ser resultado dos avanços no tratamento. Porém, 
outro fator a ser considerado, é a correlação (teste de Pearson) (r= -0,28 -  p=0,017) 
entre o escore Z do IGF1 ajustado para a idade com a diferença entre os escore Z 
da estatura dos pais e filhos, de maneira que uma maior diferença nessa variável 
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está correlacionada a um maior comprometimento nos níveis plasmáticos de IGF1.  
Apoio: UFJF e FAPEMIG

Palavras-chaves: anemia falciforme. crescimento. IGF1.



IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade - UFJF-GV | Anais de resumo de trabalhos252

Estado microbiológico do leite de  
cabra produzido no leste do estado de  

Minas Gerais, Brasil

Fabio Alessandro Pieri 1

Caio Augusto Freitas Martins 2

O aumento do consumo de leite de cabra devido ao seu status de alimento saudável 
foi verificado nos últimos anos no Brasil, com o consequente aumento da produção. 
Esta produção deve ser realizada com medidas que garantam a inocuidade do 
produto em relação à transmissão de microrganismos patogênicos e este controle 
pode ser feito enumerando indicadores microbiológicos de higiene e bactérias 
potencialmente toxigênicas do gênero Staphylococcus. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a qualidade microbiológica e a segurança do leite cru de cabra produzido na 
região de Governador Valadares, estado de Minas Gerais. Vinte e três amostras de 
leite de cabra de três pontos de coleta foram analisadas para contagens de aeróbios 
mesófilos, coliformes totais e termotolerantes, nas placas Petrifilm AC e EC e para 
Staphylococcus Coagulase Positivo e Negativo (SCP e SCN) com ágar Baird Parker 
adicionado com plasma fibrinogênio de coelho, incubado por 72 horas a 37°C. 
Cinco amostras apresentaram contagens aeróbicas mesófilos acima de 500.000 
UFC/mL, o máximo permitido pela legislação nacional. Foram obtidas contagens 
de coliformes totais maiores que 1.000 UFC/mL em sete amostras e seis onze não 
apresentaram coliformes. Os coliformes termotolerantes esteve presente em apenas 
uma amostra no total de 100 UFC/mL. Treze amostras apresentaram SCP acima de 
5.000 UFC/mL. Nove apresentaram SCN acima de 5.000 UFC/mL, enquanto que em 
três amostras havia ausência desse grupo microbiano. Pode-se concluir que o leite 
de caprino produzido na região de Governador Valadares atende, para a maioria das 
amostras, a legislação brasileira em relação aos indicadores microbiológicos de 
higiene. No entanto, embora não haja regulação da presença de SCP e SCN, micro-
organismos que potencialmente produzem toxinas termotolerantes, os resultados 
indicam a importância de uma refrigeração adequada do leite cru de cabra até 
seu processamento, para evitar a proliferação desses grupos microbianos, com 
consequente contaminação do leite por toxinas, que não seria eliminado por 
ultra alta temperatura (UHT) e processos de pasteurização, o que poderia levar o 
consumidor final a intoxicação alimentar.
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Perfil microbiológico de infecções em 
hospital de Governador Valadares
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O objetivo deste trabalho foi identificar e caracterizar o perfil microbiológico 
das infecções comunitárias e hospitalares de um hospital particular na cidade 
de Governador Valadares. As infecções foram selecionadas em pacientes sem 
estratificação de raça, sexo, idade, fatores socioeconômicos e comorbidades. 
Este é um estudo retrospectivo em que foram analisadas 1175 amostras no 
período de março de 2017 a março de 2019. Considerando-se ambos os tipos de 
infecções, a principal bactéria encontrada foi Escherichia coli (59%), seguida por 
Klebsiella pneumoniae (9%) e Staphylococcus aureus (6%). Bacilos Gram-negativos 
representam 87% da amostragem total, sendo 85,2% na amostragem das infecções 
comunitárias e 72,5% nas infecções hospitalares. Cocos Gram positivos são 11% 
total e 8% de origem comunitária e 16% de origem hospitalar. O principal sítio de 
coleta da amostra foi o urinário (71% de todas as amostras), sendo 71,8% das 
amostras comunitárias e 25,19% das amostras de origem hospitalar. A principal 
bactéria isolada no sítio urinário foi a Escherichia coli (76%), seguida por K. 
pneumoniae e Proteus mirabilis, ambas com 7% cada uma. O perfil de resistência 
aos antibióticos mais utilizados foi traçado para as amostras. Mais de 70% das 
amostras de E. coli são resistentes a ampicilina e quase 100% são sensíveis 
para ertapenem. Mais de 80% dos isolados de K. pneumoniae são resistentes a 
ertapenem e quase 100% sensíveis a ampicilina. Esse trabalho demonstrou o perfil 
microbiológico encontrado em infecções comunitárias e hospitalares bem como 
o padrão de resistência e susceptibilidade a antimicrobianos para cada uma das 
bactérias encontradas. Estes resultados podem suportar o estabelecimento de 
protocolos com condutas direcionadas para o tratamento de infecções conforme o 
microrganismo identificado e a fonte de isolamento. 

Palavras-chaves: Resistência a antibiótico. Infecção. Hospital.
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Análise das características 
sociodemográficas e clínicas de pacientes 

diagnosticados com carcinoma  
espinocelular de boca em  

associação a estadiamento e óbito

Sibele Nascimento De Aquino 1 
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O câncer de boca e orofaringe é caracterizado por acometer indivíduos de baixa 
escolaridade e com aspectos sociodemográficos desfavoráveis, que são fumantes 
inveterados e são diagnosticados em estágios clínicos elevados. O objetivo foi 
avaliar as características clínicas e sociodemográficas relacionadas ao perfil 
epidemiológico de casos incidentes de câncer de boca e orofaringe de pacientes 
diagnosticados em um centro de tratamento de câncer na cidade de Governador 
Valadares, MG, entre 2009 e 2015. Trata-se de um estudo epidemiológico, 
retrospectivo e exploratório em que os prontuários médicos dos pacientes 
com diagnóstico de câncer de boca e orofaringe foram analisados. As variáveis   
consideradas foram características sociodemográficas, estilo de vida e doença. Este 
estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(parecer nº 1.300.203). Foram avaliados 365 prontuários, dos quais 289 (79,83%) 
eram do sexo masculino e 73 (20,17%) do sexo feminino. A idade ao diagnóstico 
variou de 16 a 101 anos, com média de 61,13. Quanto à escolaridade, 157 (43,37%) 
estudaram até o ensino fundamental, 103 (28,45%) eram analfabetos e 102 (28,18%) 
estudavam até o ensino médio. Em relação à habitação, 305 (84%) vieram de áreas 
urbanas. Observou-se associação significativa entre estágio avançado a baixo nível 
educacional, sintomatologia, tabagismo e etilismo. Assim, esse estudo indica que 
pacientes com baixa escolaridade têm maior probabilidade de desenvolver a doença 
e são diagnosticados em estadiamento avançado.

Palavras-chaves:  Nível de escolaridade. Câncer de boca e orofaringe. Desigualdade 
socioeconômica
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Avaliação clínica, microscópica e molecular 
da leishmaniose com envolvimento bucal

Sibele Nascimento de Aquino 1

Sara Luísa Lima Cusini 2

Celeste Sanchez Romero 3

A leishmaniose é uma infecção parasitária transmitida pela picada de flebotomíneos 
infectados. Afeta principalmente a pele e a frequência do envolvimento da mucosa 
é de 5 a 20%. Considerando a raridade da leishmaniose que afeta a mucosa do 
trato aero digestivo superior, avaliamos as características da leishmaniose 
muco cutânea e mucosa e a dificuldade de diagnóstico quando os parasitas são 
escassos nas amostras de tecido. Foram realizadas as características clínicas, 
histopatológicas, histoquímicas, imuno-histoquímicas (IMQ) e moleculares de 
17 casos de leishmaniose muco cutânea (LCM) e leishmaniose mucosa (ML). A 
doença da mucosa foi encontrada principalmente no palato mole, orofaringe e nariz, 
manifestando-se principalmente como úlcera solitária. Nas seções coradas com 
H-E, dez casos revelaram amastigotas abundantes nos macrófagos. A coloração por 
Giemsa não demonstrou ser útil para confirmar o diagnóstico em seis casos com 
amastigotas escassos ou não detectáveis. A IMQ mostrou alta sensibilidade por 
coloração positiva em 14 dos 17 casos (82,3%). A reação em cadeia da polimerase 
(PCR) mostrou-se mais sensível que a IHC com 13 dos 14 casos (92,8%) casos 
positivos, incluindo os três casos negativos para IHC, no entanto, essa técnica 
não está disponível em muitas regiões endêmicas. A IHC é uma técnica simples, 
com resultados rápidos e custo relativamente baixo, quando comparado a outros 
procedimentos laboratoriais, portanto, a IHQ é uma ferramenta útil que deve ser 
implementada no diagnóstico de rotina da leishmania.
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Avaliação da condição periodontal e do 
comportamento relacionado à saúde bucal 
de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2
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O diabetes mellitus (DM) é atualmente um problema de saúde pública e quando não 
controlado comporta-se como fator de risco para a doença periodontal. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a condição periodontal e o comportamento em relação à 
atenção em saúde geral e bucal de indivíduos adultos, não fumantes, portadores de 
DM tipo 2, atendidos na UFJF-GV. Após anamnese e coleta de dados antropométricos, 
foi aplicado o índice Oral Health Impact Profile-short form (OHIP-14) e o questionário 
utilizado para a coleta de dados do Projeto SB Brasil 2010 para avaliar o impacto 
adverso provocado por condições bucais no bem-estar e na qualidade de vida dos 
indivíduos. O exame periodontal completo foi realizado em seis sítios/dente em 
toda boca. A amostra foi constituída de 20 indivíduos (11 homens), idade média 59 
anos, com renda familiar de 2,47 (+ 0,99) salários mínimos, sendo 47% com nível de 
escolaridade 1o grau incompleto. Segundo o índice de massa corporal,15,78% eram 
normais, 52,63% com sobrepeso e 26,31% obesos. Com relação a autopercepção 
de saúde, 47,36% consideravam regular a saúde geral, e 42,1% consideravam ruim 
a saúde bucal. O escore médio do OHIP-14 para amostra foi 17,6 (+ 13,7), sendo 
que escores mais altos denotam maiores impactos na qualidade de vida. Quanto 
ao hábito de escovar os dentes, 68,42% afirmaram escovar mais de duas vezes ao 
dia e apresentavam em média 20,5 (+ 6,1) dentes. O motivo da procura da última 
consulta odontológica foi dor (26,31%), sangramento gengival (21,05%) ou estética 
(21,05%). A avaliação da condição periodontal demonstrou que 10% apresentavam 
saúde gengival, 10% gengivite generalizada e 80% periodontite [estádios II (25%), 
III (37,5%) ou IV (37,5%)]. Outros sintomas prevalentes na cavidade bucal foram 
xerostomia (63,15%) e ardência bucal (15,78%). O tempo de diagnóstico do DM tipo 2 
foi 8,4 (+10,6) anos, sendo que 12 indivíduos estavam metabolicamente controlados 
(média glicemia de jejum 113mg/dL) e 8 descontrolados (média glicemia jejum 
250,9mg/dL). Ao avaliar esses subgrupos, a média de idade foi significativamente 
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menor no subgrupo descontrolado metabolicamente (p=0,03, teste t). Conclui-se 
que os indivíduos diabéticos tipo 2 apresentaram alta prevalência e severidade de 
periodontite, xerostomia e sobrepeso/obesidade, sendo estes fatores importantes e 
sugestivos de impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal.   
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Avaliação de manifestações orais  
em pacientes HIV/AIDS
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A AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma doença que afeta o sistema 
imunológico levando à destruição de glóbulos brancos. Os pacientes podem 
apresentar manifestações orais da doença que têm sido consideradas marcadores 
clínicos relevantes para o diagnóstico e prognóstico de HIV/AIDS. Identificar as 
manifestações orais em pacientes vivendo com HIV/AIDS na cidade de Governador 
Valadares. Foram analisados prontuários e examinados clinicamente pacientes em 
tratamento no CRASE/GV. Os dados foram tabulados em Excel, sendo realizada 
análise descritiva. Resultados: entre os 177 pacientes, 84 (48%) foram do sexo 
feminino e 92 (52%) do masculino. A média de idade ao diagnóstico foi de 35,96 
anos, sendo a mínima de 2 e a máxima de 68 anos. Predominantemente os 
pacientes foram residentes em Governador Valadares. Com relação a escolaridade, 
114 (64,4%) possuía até 4 anos de estudo, 52 (29,4%) entre 4 e 8 anos e 10 mais de 
8 anos. 38 (21,5%) foram encaminhados por UBS, 59 (33,4%) a partir de internações 
hospitalares, 27 (15,25%) por serviço médico privado e 26 (14,7%) no CRASE. A forma 
de contágio descrita por 151 (85%) foi sexual. Quanto a presença de manifestações 
orais, 107 (60,5%) dos pacientes apresentavam alguma manifestação oral da 
doença. Dentre eles, 64 (60%) pacientes tiveram apenas uma manifestação, 37 
(34,6%) duas manifestações e 6 (5,6%) entre 3 e 4 manifestações. A periodontite foi 
a doença bucal mais observada, acometendo 90 pacientes, dez casos de candidíase 
pseudomembranosa, 3 de leucoplasia pilosa oral, 5 casos de gengivite, 17 casos de 
eritema linear gengival, 11 de hiperpigmentação melânica, além de afta, condiloma 
acuminado, queilite angular poucos casos. Além disso, 17 casos possuíam histórico 
de lesões em mucosa oral, sendo todos de candidíase pseudomembranosa. Esse 
estudo mostrou que a maioria dos pacientes apresentam algum tipo de alteração 
em boca, sendo a mais frequente a periodontite, além de gengivite e eritema linear 
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gengival, ambas relacionadas ao periodonto. Destaca-se ainda a manifestação de 
candidíase como indicador de imunossupressão.
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Efeito da ciclagem de pH na  
degradação de ligaduras ortodônticas

Hugo Lemes Carlo 1

Thaynara Alves De Freitas 2

As ligaduras elásticas translúcidas são compostas por polímero de poliuretano, o 
qual não se apresenta como um material totalmente inerte, e que se decompõem 
quando em contato prolongado com enzimas ou ambientes úmidos. A ciclagem 
de pH simula condições clínicas da cavidade oral, onde há sempre uma dinâmica 
de alterações entre desmineralização e remineralizarão da estrutura dental, o que 
poderia afetar a estabilidade dos elásticos. O objetivo do presente estudo foi de 
verificar a alteração cromática de ligaduras ortodônticas expostas à ciclagem de 
pH durante 07 dias. A alteração de cor foi analisada através de espectrofotometria 
utilizando-se os parâmetros CIELab. Quatro marcas comerciais foram analisadas 
n=10 (abril 3M Unitek - American Orthodontics American Orthodontics - Dentsply 
GAC Dentisply Sirona - e TP Orthodontics TP Orthodontics). As ligaduras foram 
imersas em soluções de desmineralização ou remineralizarão, alternadamente. 
Inicialmente foram imersas em 35 mL de solução desmineralizante por 3h a 37°C, 
lavadas com água deionizada e em seguida armazenadas em 18mL de solução 
remineralizante por 21 horas a 37°C. O ciclo foi repetido por sete vezes. As 
medições foram realizadas utilizando-se um espectrofotômetro (Vita Easyshade - 
VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Baden-Wurttemberg, Alemanha) antes e após o 
processo de ciclagem. Os dados obtidos foram analisados quanto à normalidade 
utilizando-se o teste de Kolmogorov-Smirnoff (a=5%) e usando-se os testes One-way 
ANOVA e Tukey-Kramer Multiple Comparisons Test. Os materiais TP Orthodontics 
(2,95) e American Orthodontics (2,92) exibiram os maiores resultados de variação 
cromática, mas sem diferença significativa entre si. O elástico GAC Orthodontics 
(2,15) apresentou o menor resultado de variação de cor e diferença significante 
para o material Abzil (2,57). Todos os elásticos testados apresentaram alteração 
cromática após ciclagem de pH.
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Efeito das nanopartículas de  
quitosana na rugosidade e estabilidade de 

cor da resina acrílica após  
desinfecção química e escovação

Fabíola Galbiatti De Carvalho Carlo 1

Amanda Pinho Souza 2

Lilian Lopes Barbosa 3

A escovação e uso de compostos químicos são utilizados para a higiene de próteses 
dentárias, entretanto alguns produtos disponibilizados comercialmente podem 
causar alteração nas propriedades físicas da resina acrílica. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito de compostos alternativos, como as nanopartículas 
de quitosana (ChNPs), na rugosidade e estabilidade de cor de superfície da resina 
acrílica termopolimerizável, quando utilizados como desinfetante de prótese dental. 
As ChNPs foram sintetizadas por geleificação iônica na concentração de 3,85 mg/
mL e caracterizadas por espalhamento de luz dinâmico. Quatro grupos (n=10) 
foram formados, de acordo com a imersão das amostras de resina acrílica na 
solução desinfetante: 1- ChNPs - 2- Hipoclorito de sódio a 0,5% (controle positivo) 
- 3- Quitosana - 4- Água destilada (controle negativo). Quarenta amostras de resina 
acrílica foram confeccionadas (4x2mm) e imersas na solução desinfetante, de acordo 
com cada grupo, por 20 min, uma vez ao dia, durante 30 dias, permanecendo em água 
destilada no restante do período. As medidas de rugosidade de superfície (Ra) e de 
estabilidade de cor (E - método CIE L*a*b*) foram realizadas no período inicial (antes 
da primeira imersão) e após 30 dias. Os dados foram analisados pelo teste T Student 
e Anova one-way (a= 0,05). As amostras de resina acrílica não apresentaram alteração 
de rugosidade, em 30 dias, após imersão nos grupos ChNPs (0,08 ± 0,03) e água 
destilada (0,09 ± 0,03). Os grupos quitosana (0,08 ± 0,02) e hipoclorito (0,17 ± 0,10) 
apresentaram aumento significativo de rugosidade após 30 dias, sendo que o grupo 
hipoclorito apresentou o maior valor de Ra. Todos os grupos apresentaram alteração 
de cor após imersão nas soluções (ChNPs= 6,3 - Hipoclorito=5,3 - Quitosana=5,9 - 
Água= 4,9), sem diferença estatística entre eles. Pode-se concluir que o uso da 
suspensão de ChNPs como desinfetante da resina acrílica não alterou a rugosidade e 
causou alteração de cor, a qual não diferiu dos outros compostos investigados.  

Palavras-chaves: quitosana. Bases de Dentadura. Higienizadores de Dentadura.
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Percepção da má oclusão e sua influência na 
qualidade de vida de crianças de 8 a 12 anos 
do município de Governador Valadares - MG

Janaína Cristina Gomes 1

Sarah Dos Santos Barbosa 2

Mabel Miluska Suca Salas 3

Valeria Oliveira 4

Ana Emília Pontes 5

A má oclusão apresenta impacto no bem-estar psicossocial e na qualidade de 
vida, pois exerce influência na aparência facial. Este agravo depende da percepção 
subjetiva do indivíduo. O objetivo deste estudo foi analisar a percepção da má 
oclusão e sua influência na qualidade de vida relacionada a saúde bucal em crianças 
de 8 a 12 anos do município de Governador Valadares-MG. Metodologia: Este 
estudo foi transversal, observacional e analítico, previamente submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A amostra foi constituída por 76 crianças 
que apresentaram o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos 
responsáveis. Foi realizado exame clínico bucal e entrevista com questionários de 
qualidade de vida relacionada a saúde bucal (CPQ 8-10 e CPQ 11-14). Os resultados 
mostraram uma população de baixa renda e baixa escolaridade materna. As más 
oclusões apinhamento anterior (41,3%), espaçamento nos arcos (42,7%), diastema 
entre os incisivos centrais (50%) e overjet maxilar (49,3%) foram as mais frequentes. 
A maioria das crianças estava satisfeita com sua aparência facial (86,8%) e também 
com sua aparência dental (92%). Conclusão: A prevalência de espaçamentos, 
overjet maxilar e apinhamento foi alta. A influência dos diversos tipos de má 
oclusão estudados na percepção de qualidade de vida foi baixa nas crianças do 
estudo. A percepção de qualidade de vida média/regular esteve associada à maior 
prevalência de espaçamento nos arcos dentários. O espaçamento esteve associado 
à percepção de bem-estar emocional e social regular.

Palavras-chaves: Má oclusão. Qualidade de vida relacionada à saúde bucal. 
Aparência facial
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Prevalência de canais não obturados em 
molares superiores e sua correlação com a 
presença de lesões periapicais: estudo em 

tomografia computadorizada de feixe cônico

Rafael Binato Junqueira 1

Weslley Duarte Do Carmo 2

Larisse Martins Aguiar 3

Maria Augusta Visconti 4

Francielle Silvestre Verner 5

O objetivo foi avaliar a prevalência de canais não obturados em molares superiores 
tratados endodonticamente, por meio de imagens de tomografia computadorizada 
de feixe cônico (TCFC), e determinar uma possível associação destes com a 
presença de lesões periapicais. Foram avaliados 633 molares superiores (cortes 
axiais, sagitais e coronais) em exames de TCFC provenientes de um banco de 
imagens. A análise estatística descritiva revelou que entre os 395 primeiros molares, 
218 apresentavam no mínimo um canal não obturado. Dos 238 segundos molares 
avaliados, 121 apresentavam no mínimo um canal não obturado. Dos 395 primeiros 
molares, 185 (46,5%) possuíam simultaneamente algum canal não obturado e lesão 
periapical. Destes, 72,4% (134) dos canais não obturados eram apenas o MV2. Dos 
238 segundos molares, 104 (43,6%) possuíam simultaneamente algum canal não 
obturado e lesão periapical. Destes, 81,7% (85) dos canais não obturados eram 
apenas o MV2. O teste qui-quadrado demonstrou associação entre a existência 
de canal não obturado e a presença de lesão periapical para primeiros (p<0,001) e 
segundos molares (p=0,04) superiores. Dentes que apresentavam algum canal não 
obturado possuíram 2,57 vezes mais chances (OR) de apresentarem lesão periapical 
associada (p<0,001). Concluiu-se que o canal MV2 é o que mais frequentemente se 
apresentou não obturado, estando associado à presença de lesão periapical em 
dentes tratados endodonticamente.

Palavras-chaves: Diagnóstico. Lesão periapical. Tratamento endodôntico.
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Defeitos de desenvolvimento de esmalte e 
cárie dentária em escolares com  

dentição permanente

Mabel Miluska Suca Salas 1

Thayse Mayra Chaves Ramos 2

Os defeitos de desenvolvimento de esmalte não fluoróticos, (DDE) são consequência 
de distúrbios nos estágios de formação do esmalte. Estes defeitos são considerados 
marcadores biológicos de acontecimentos negativos precoces de vida, estando 
associado à cárie dentária. O objetivo deste estudo foi determinar a influência 
da presença de defeitos de desenvolvimento de esmalte na experiência de cárie 
dentária e fatores associados em um grupo de escolares em Governador Valadares, 
MG. Trata-se de um estudo transversal, com uma amostra de conveniência, parte 
de um estudo piloto realizado em uma escola municipal em Governador Valadares 
(Parecer aprovado do comitê de ética nº 2.740.143). Setenta e quatro crianças entre 
8 e 10 anos, cujos pais ou responsáveis assinaram um termo de consentimento livre e 
esclarecido, fizeram parte da amostra. Seis acadêmicos de odontologia previamente 
treinados realizaram exames clínicos para determinar a presença de defeitos de 
esmalte e cárie utilizando os índices da Federação dentária internacional e CPO-D.  
Um questionário previamente testado que incluiu questões sociodemográficas 
e comportamentais foi aplicado. A análise estatística foi descritiva e bivariada 
usando o teste de Qui-quadrado, Fisher e/ou de tendência linear. A maioria das 
crianças foram do sexo feminino (52,6%), apresentavam renda familiar entre 1 e 
3 salários mínimos (56,5%) e mães com 9-12 anos de estudo (44%). Na amostra a 
prevalência de defeitos de esmalte foi de 52,0%. Os defeitos demarcados foram os 
mais comuns (17,7%). A maior prevalência de defeitos de esmalte esteve associada 
à experiência de cárie (p...
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Avaliação do Programa de Controle Vetorial 
da doença de Chagas na Superintendência 

Regional de Saúde de Governador Valadares
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Chimene Faustino Maia Campos 2

Talita Ramos Siqueira 3

Após o processo de descentralização das ações do programa de controle da doença 
de Chagas no Brasil, os municípios assumiram a responsabilidade do controle 
vetorial sob a supervisão das Superintendências Regionais de Saúde (SRS). Diante 
disto, fica a cargo dos moradores das áreas endêmicas capturar os triatomíneos 
presentes no intra e peridomicílio e enviá-los para os laboratórios regionais para 
identificação e exames. A SRS de Governador Valadares atende atualmente 51 
municípios da mesorregião do Vale do Rio Doce, no Leste de Minas Gerais, estando 
todos na fase de vigilância epidemiológica do programa de controle. Diante deste 
cenário o objetivo deste projeto foi determinar a ocorrência e a positividade de 
infecção pelo Trypanosoma cruzi em triatomíneos de 51 municípios da região do Vale 
do Rio Doce, MG, no período de 2017 a 2018, e propor ações para o aprimoramento 
da vigilância epidemiológica regional. No período em análise foram encaminhadas 
570 notificações a SRS/GV, sendo constatado 27 (4,7%) insetos filófagos, 33 (5,8%) 
predadores e 510 (89,5%) hematófagos. Dentre os insetos hematófagos, foram 
identificadas cinco espécies de triatomíneos, sendo predominante a captura de 
T. vitticeps (312) seguido de P. megistus (115), P. diasi (79), R. neglectus (3) e P. 
geniculatus (1). Quanto ao local de captura, constatou-se que 326 (64%) triatomíneos 
foram capturados no intradomicílio, 172 (33,7%) no peridomicílio e 12 (2,3%) não 
foram informados. Quanto ao estádio evolutivo, 480 (94%) insetos eram adultos e 30 
(6%) eram ninfas. Vale ressaltar ainda o encontro de ninfas das espécies T. vitticeps 
e P. megistus colonizando o intradomicílio das residências. Quanto a infecção pelo 
T. cruzi, 36,6% (158/432) dos insetos examinados apresentavam a infecção, sendo 
novamente a espécie T. vitticeps a que apresentou maior taxa de infecção natural e 
a maioria dos exemplares capturados dentro da residência. Vale ressaltar ainda que 
neste período 44 municípios distintos apresentaram notificações de triatomíneos e 
apenas 7 municípios permaneceram silenciosos (Alvarenga, Coroaci, Nova Belém, 
São João da Manteninha, Sardoá, Mantena e Santa Efigênia de Minas). A espécie 
T. vitticeps continua sendo a espécie predominante na região e com altas taxas de 
infecção natural pelo T. cruzi e predominantemente capturada no intradomicílio. A 
presença de ninfas no intradomicílio revela claramente o processo de colonização 
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deste espaço pelas espécies vetoras e reforça ainda mais a necessidade de 
aprimoramento da vigilância epidemiológica na região.  
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Inter-relação entre doença periodontal e 
transtornos neuropsíquicos em  
pacientes institucionalizados
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A doença periodontal (DP) tem sido associada à patogênese de doenças sistêmicas, 
como pneumonia, cardiopatia, diabetes, entre outras (KINANE & BOUCHARD, 
2008). Recentemente, desordens neurodegenerativas têm sido associadas a 
maior prevalência de DP. Indivíduos com necessidades especiais, sobretudo os 
institucionalizados, apresentam risco particular para essas doenças sistêmicas 
e para a DP (ANDERS & DAVIS, 2010). Devido a deficiência da higiene bucal, os 
achados deste estudo permitiram avaliar a manifestação da DP de maneira 
homogênea no que diz respeito ao acúmulo de biofilme. Neste estudo, objetivamos 
analisar se há uma inter-relação entre a DP e os transtornos neuropsíquicos nos 
pacientes institucionalizados da Associação Santa Luzia (ASL).  O levantamento 
epidemiológico diagnosticou a DP avaliando a profundidade de sondagem (PS) 
e o nível de inserção clínica (NI) em 6 sítios por dente, assim como Índice de 
placa visível (IPV) e Índice de sangramento gengival (ISG) e SS (sangramento a 
sondagem). Através de pesquisa dos prontuários identificamos patologias de base, 
comorbidades, uso de medicamentos e grau de autonomia através dos critérios de 
Braden (BERGSTROM & BRADEN, 2002). O software Prism 5 (GraphPad Software 
Inc., La Jolla, CA, EUA) foi usado para análise estatística. Indivíduos com transtornos 
mentais institucionalizados apresentaram maiores níveis de PS e NI comparados 
ao grupo de indivíduos saudáveis. Doenças psiquiátricas e uso de antipsicóticos 
estiveram associados a severidade de DP, assim como o uso de Bisperideno neste 
grupo demonstrou reduzir médias de PS e ISG. O deficiente controle do biofilme 
periodontal nos internos com transtornos neuropsíquicos podem estar associados 
a maior severidade de periodontite neste grupo -  O uso da droga Cloridrato de 
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Bisperideno foi associado a melhores níveis de PS e ISG no grupo de pacientes 
dependentes de drogas antipsicóticas -  Estudos clínicos são necessários para 
estabelecer plausibilidade biológica da associação entre DP e o uso de drogas 
antipsicóticas assim como o provável efeito benéfico do Bisperideno nos tecidos 
periodontais.
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Consumo alimentar de gestantes 
adolescentes e retenção de peso pós-parto: 

um estudo de coorte

Waneska Alexandra Alves 1

Lorrayne Rodrigues Alves 2

Sabe-se que a gravidez na adolescência está associada a maiores riscos não só 
para o concepto como também para a saúde materna. Porém, condições que foram 
fortemente estudadas em gestantes adolescentes nas últimas décadas, como 
ganho de peso gestacional insuficiente, prematuridade e baixo peso ao nascer, 
atualmente, vêm sendo alteradas devido a fatores como a transição epidemiológica 
e nutricional. O objetivo foi identificar a qualidade do consumo alimentar em 
gestantes adolescentes e a presença de retenção de peso quatro meses após o 
parto. Estudo longitudinal realizado entre o período de outubro de 2018 a outubro 
de 2019 e conduzido através de uma parceria entre as Faculdades de Medicina da 
Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e a Universidade Federal de Juiz de Fora 
- Campus Governador Valadares (UFJF-GV). Por se tratar de um censo, este estudo 
está sendo constituído por todas as puérperas MENOR  20 anos de idade, residentes 
do município de Governador Valadares e que tiverem filho nas três principais 
maternidades locais. Os dados estão sendo coletados através de questionário 
em dois momentos, no período de puerpério ainda nas maternidades, e no quarto 
mês após a realização da primeira entrevista por meio de busca ativa das mães. 
Os questionários possuem o intuito de buscar informações sobre características 
socioeconômicas, biológicas, reprodutivas, nutricionais e hábitos de vida dessas 
mães. Resultados: Ressalta-se que a pesquisa ainda está em andamento, 
desta maneira, até o momento 297 adolescentes do município tiveram filho nas 
maternidades locais. Destas, 290 aceitaram participar da pesquisa, respondendo 
o questionário da primeira etapa. Quanto a etapa de retorno quatro meses após 
o parto, um total de 148 mães já foram encontradas, por meio de busca ativa, e 
novamente entrevistadas. Uma análise descritiva e preliminar dos dados realizada 
com um N total de 162 mães encontrou idade média entre elas de 17,5 anos (±1,44). 
Destas, 77% são da raça/cor parda, 57,8% com escolaridade MAIOR 10 anos, 44,7% 
consideram o companheiro como o chefe da família. Quase a totalidade das mães 
realizaram pré-natal (99,4%), sendo 7,25 (±7,59) a média de consultas durante 
o período - 65,6% ganharam seus bebês por via de parto normal e 96,6% tiveram 
parto realizado na maternidade do Hospital Municipal. Através dos resultados deste 
estudo será possível realizar uma descrição mais precisa sobre a população das 
puérperas adolescentes do município, bem como um diagnóstico da situação de 
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saúde das mesmas. Espera-se ainda, gerar a produção de novos conhecimentos 
científicos na área de epidemiologia nutricional, mais especificamente na área de 
nutrição materno-infantil, concedendo subsídios para a elaboração de programas 
de reorientação e/ou reeducação nutricionais dirigidos às gestantes adolescentes 
residentes na região leste de Minas Gerais.
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Estudos de genotoxicidade in vitro da 
planta Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler 

(Salicaceae)
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A Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler, pertencente à família Salicaceae, é popularmente 
conhecida como sucará ou espinho-de-judeu. Proveniente de uma árvore 
semidecídua, de pequeno porte e nativa do Brasil, a mesma vem crescendo em número 
de estudos acerca de suas atividades antifúngicas e antibacterianas, demonstrando 
seu potencial farmacológico. Visto isso, o presente estudo tem o objetivo de avaliar 
sua genotoxicidade por meio de estudos in vitro com extratos da planta em ensaios 
de micronúcleos. O extrato em uso no trabalho foi proveniente do laboratório de 
Química da Universidade Federal de Juiz de fora, campus Governador Valadares, 
sendo apenas preparado nas concentrações desejadas para o estudo. Utilizou-se 
de cultura de células PBMC, células mononucleares do sangue periférico, onde 
realizou-se o teste do micronúcleo em 5 concentrações diferentes preparadas do 
extrato, juntamente com controle positivo e negativo. Não foi possível a observação 
de resultados até o momento em questão, visto a ocorrência de problemas em 
técnicas específicas do ensaio. No entanto, ressalta-se a importância desse estudo 
de genotoxicidade visto o potencial farmacológico da planta em questão.
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Minerals and vitamins in unconventional food 
plants from Rio Doce valley, Minas Gerais (Brazil)
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Brazil has a diverse flora, with plants with food potential not yet studied. These include 
unconventional food plants (PANC’s) that can contribute to diversifying and enhanc-
ing the quality of human food. This study aimed to investigate the nutritional value 
of native dandelion (Taraxacum officinale), caruru (Amaranthus viridis) and trapoera-
ba (Commelina benghalensis) native from the municipality of Governador Valadares, 
Minas Gerais. The trapoeraba was a source of magnesium (25.5 mg 100g-1) -  good 
source of calcium (19.28 mg 100g-1), manganese (0.19 mg 100g-1), and zinc (1.29 
mg 100g-1) -  and excellent source of chromium and iron (35.21 and 51.87 mg 100g-
1). The caruru was a source of calcium (6.37 mg 100g-1), manganese (0.22 mg 100g-
1), and zinc (0.945 mg 100g-1) - good source of potassium (708.75 mg 100g-1) - and 
excellent source of iron (23.01 mg 100g-1). The dandelion was a source of selenium 
(0.003 mg 100g-1), copper (0.08 mg 100g-1), molybdenum (0.004 mg 100g-1), and 
zinc (0.6 mg 100g-1) -  and good source of iron (2.35 mg 100g-1) and manganese 
(0.25 mg 100g-1). Vitamin C and carotenoids (a- and ß-carotene -  ß-cryptoxanthin 
-  lycopene) were analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC), with 
diode array detection -  vitamin E (a-, ß-, e d- tocopherols and tocotrienols) by HPLC 
with fluorescence detection -  and fourteen minerals were analyzed by atomic absorp-
tion spectrometry in inductively coupled plasma. The trapoeraba was the only PANC 
that presented vitamin C (23.61g 100g-1). The carotenoid content ranged from 7.19 
g 100g-1 in the caruru to 31.97g 100g-1 in the trapoeraba. Approximately 98% of the 
carotenoid content observed in plants corresponded to ß-carotene and the remainder 
to ß-cryptoxanthin. Dandelion presented the highest total vitamin E content (43.67 µg 
100g-1), followed by caruru and trapoeraba (25.74 and 24.08 µg 100g-1, respectively). 
-Tocopherol and ß-tocotrienol were not identified in any of the PANCs, with a- and -to-
copherol being the main components in the caruru and dandelion, each corresponding 
to approximately 25% of the total content. In trapoeraba, the main components of vi-
tamin E were -tocopherol (44.6%) and d-tocopherol (36.8%). The unconventional food 
plants presented a diversified vitamin profile of vitamins and minerals, highlighting 
trapoeraba as an important source of these compounds.

Palavras-chaves: Nutritional profile. Carotenoids. Food alternative.
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Acessibilidade Aos Serviços De Saúde Pela 
População Em Extrema Pobreza De  
Ribeirão Das Neves, Minas Gerais 

Viviane Helena de França 1

Juliana Garanito de Aquino 2

A pobreza é um fenômeno complexo que repercute em crescentes prejuízos na 
qualidade de vida das famílias com perdas no potencial de saúde. Mundialmente 3,4 
bilhões de pessoas são pobres e 736 milhões extremamente pobres; no Brasil são 
pobres 55 milhões e extremamente pobres 15,2 milhões (7,4%). É preciso repensar no 
país como as políticas públicas de saúde e intersetoriais têm sido trabalhadas junto 
aos grupos em extrema pobreza. Foi objetivo desse estudo caracterizar os principais 
problemas vivenciados na qualidade de vida e acesso à saúde pelos chefes de 
família (CF) em extrema pobreza de Ribeirão das Neves (RN), município de elevada 
vulnerabilidade social da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e refletir sobre 
sugestões para melhorias nesses territórios. Foi realizado um estudo exploratório- 
descritivo entrevistando 17 CF em extrema pobreza residentes na macrorregião de 
maior vulnerabilidade social de RN, a mais precária quanto a infraestrutura urbana 
e com maior número de pessoas vivendo nessa situação, respeitando-se o critério 
de saturação. Critérios de inclusão: CF residentes em RN há 6 meses e 18 anos 
ou mais; ser família em extrema pobreza indicada por Agentes Comunitários de 
Saúde. Empregou-se a análise de conteúdo adotando por referenciais a Promoção 
da Saúde Emancipatória e Acessibilidade de Donabedian. Os CF possuíam entre 18 
e 69 anos, analfabetos 2, ensino fundamental incompleto 13. Em média residiam 
8 pessoas/domicílio com renda per capita mensal de R$79,80. Beneficiários do 
Programa Bolsa Família 13, desempregados/sem renda 3. Apresentaram como 
principais problemas nos territórios: Falta de transporte público, educação, lazer, 
inclusão produtiva, serviços de saúde, infraestrutura urbana. “Usa-se água da mina 
e não presta para beber. Não tem caminhão de lixo, fica amontoando e causa 
doenças... Rua esburacada, já caí grávida! Saneamento não tem. Esgoto é no 
córrego. O córrego ali, nós fizemos isso com a máquina! Pediu, a prefeitura não 
fez!”. Deve-se valorizar a intersetorialidade para promover a saúde nesse contexto 
sem acessibilidade. A pobreza se reproduz por mecanismos de desigualdade social 
impostos pelas instituições, quando se planeja e executa as políticas públicas com 
inequidade.

Palavras-chaves:  Promoção da Saúde. Políticas públicas. Pobreza. 
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Implementação de serviço de oxigenoterapia 
e programa de tele reabilitação para 

pacientes em oxigenoterapia  
domiciliar prolongada

Cristino Carneiro Oliveira 1

Brena Paiva França 2

Lucas Dos Anjos Sena 3

Brisa Lídia Simões 4

Laura Alves Cabral 5

Carla Malaguti 6

Leandro Ferracini Cabral 7

Introdução: Os usuários de oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) podem 
apresentar complicações clínicas e funcionais, as quais contribuem para o aumento 
do grau de dependência e sobrecarga em seus cuidadores. Objetivos: Avaliar o nível 
de sobrecarga e a qualidade de vida dos cuidadores de usuários de ODP e investigar 
os fatores associados. Material e Métodos: Este é um estudo transversal, com 
cuidadores de pacientes em ODP. Cuidadores cujos pacientes fossem menores de 
18 anos e/ou apresentassem comprometimento cognitivo foram excluídos. Foram 
coletados dados sociodemográficos, informações sobre o cuidado aos pacientes, o 
nível de sobrecarga (Caregiver Burden Inventory - CBI) e a qualidade de vida (EuroQol 
5-Dimension 3 levels - EQ-5D-3L, por meio do índice EQ-5D e o escore do estado 
geral de saúde considerando a Visual Analogue Scale - EQ-5D-VAS). Os usuários 
de ODP foram avaliados quanto às suas comorbidades (Índice de Comorbidade 
de Charlson), função pulmonar (espirometria), nível de dispneia (modified Medical 
Research Council - mMRC), nível de dependência nas atividades de vida diária 
(Escala de Katz) e mobilidade (Life Space Assessment - LSA). Análise estatística: O 
teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar o tipo de distribuição das variáveis. 
Coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman foram analisados. O nível 
de significância foi de p<0,05. Resultado: Quarenta cuidadores foram incluídos 
(52,9±14,8 anos; 72,5% sexo feminino) com tempo de dedicação ao usuário de 
ODP de 17,0 (1,0-24,0) horas/dia. A mediana no CBI foi de 36,0 (5,0-91,0), o índice 
EQ-5D foi 0,734 (0,372-1,000) e o escore EQ-5D-VAS de 80,0 (0-100). O escore do 
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CBI apresentou correlação significativa com o tempo dedicado ao usuário de ODP 
(rs=0,400; p=0,010), o mMRC (rs=0,326; p=0,040), com o índice de qualidade de vida 
EQ-5D (rs=-0,441; p=0,004) e escore EQ-5D-VAS (rs=-0,393; p=0,015). O índice EQ-5Q 
se correlacionou com o fato de o cuidador morar com o usuário (rs=0,391; p=0,013), 
não ser remunerado (rs=0,351; p=0,026) e inversamente com o tempo dedicado 
ao usuário de ODP (rs=-0,356; p=0,024). Conclusão: O aumento na sobrecarga dos 
cuidadores de usuários de ODP está associado à pior qualidade de vida. O nível de 
sobrecarga dos cuidadores está relacionado ao tempo dedicado ao cuidado e ao 
grau de dispneia do paciente. A qualidade de vida dos cuidadores pode estar mais 
comprometida naqueles que residem no mesmo domicílio que o paciente, que não 
são remunerados e que dedicam maior tempo ao cuidado com o usuário de ODP. 

Palavras-chaves:  Cuidadores; Oxigenoterapia; Qualidade de Vida. 



IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade - UFJF-GV | Anais de resumo de trabalhos276

Tradução e adaptação cultural do  
“Children’s Sleep Habits Questionnaire”  

para o Português Brasileiro 

Taís de Souza Barbosa 1
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Fabíola Galbiatti de Carvalho Carlo 3

Janaína Cristina Gomes 4

Alice Cristina Maximiano Goulart de Lima e Silva 5

 Rúbia Nunes de Oliveira 6

Objetivos: Traduzir o instrumento em língua inglesa “Children’s Sleep Habits 
Questionnaire” (CSHQ) para o português brasileiro e realizar a adaptação cultural 
por meio de Comitê Revisor de Especialistas. Métodos: O CSHQ é composto 
por 45 itens que avaliam a frequência dos distúrbios do sono mais comuns na 
infância (resistência para dormir, início do sono, duração do sono, ansiedade 
do sono, sonambulismo, parassonias, apneia obstrutiva do sono e sonolência 
diurna), com opções de resposta em escala Likert de 3 (três) pontos (raramente 
– escore 1, às vezes – 2 e geralmente – 3). Ainda há uma questão sobre a 
sonolência durante as atividades diárias, com opções de resposta “sem sono” 
(escore 1), “com muito sono” (2) e “adormece” (escore 3). A tradução foi realizada 
com base em protocolo que consistiu na tradução para o português brasileiro 
(por dois professores de inglês independentes, brasileiros, fluentes em inglês 
e português brasileiro), tradução reversa para o francês (por dois professores 
nativos da língua inglesa, fluentes em inglês e português brasileiro), revisão por 
Comitê de especialistas (duas professoras universitárias, especialistas na área 
de Odontopediatria, duas professoras de língua inglesa, uma professora de língua 
portuguesa e dois professores universitários experts em tradução e validação de 
instrumentos). Resultados: Para algumas questões, as versões feitas por ambos 
os tradutores foram idênticas ou praticamente idênticas (11,1%); em outras, a T2 
foi priorizada (52,4%); ainda, em outras questões optou-se por uma terceira versão 
(36,5%) com o objetivo de obter maior clareza do item. Conclusões: O CSHQ foi 
adequadamente traduzido para o Português Brasileiro e ajustado ao contexto 
cultural de pais/responsáveis por crianças com bruxismo do sono por meio de 
adaptações semânticas, idiomáticas e culturais propostas pelo Comitê Revisor 
de Especialistas. Estudos futuros são necessários para verificar a validade e 
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confiabilidade da versão brasileira do CSHQ para uso na população em estudo. 

Palavras-chaves:  Bruxismo do sono. Criança. Tradução (Processo).



IV Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade - UFJF-GV | Anais de resumo de trabalhos278

Uso de bactérias associadas a plantas  
para prospecção de compostos inibidores  

de bactérias patogênicas 

Marcelo Nagem Valério De Oliveira 1
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João Vítor Da Silva Machado 3

Duílio Geber De Melo 4

Thais Silveira Pereira 5

Romário Costa Fochat 6

Bactérias associadas a plantas, como o cafeeiro, podem ser fonte de pesquisa 
por compostos bioativos contra bactérias patogênicas. O objetivo desse trabalho 
foi isolar e caracterizar a microbiota bacteriana associada a frutos de cafés para 
prospectar compostos antimicrobianos. Neste estudo foram utilizados frutos 
e grãos secos de 4 cultivares de café: Iapar 59, Bourbon Amarelo, Catucaí-açu e 
Icatu Precoce. Oito frutos não desinfectados de cada variedade foram macerados e 
diluições foram plaqueadas em meio de cultura R2A. As bactérias foram classificadas 
conforme características macromorfológicas da colônia e microscópicas, como 
Gram, forma e arranjo. O DNA genômico de bactérias representativas foi extraído 
e fragmento do rDNA 16S amplificado e sequenciado para identificação a partir da 
comparação com sequências do banco GREENGENES. As bactérias identificadas 
foram testadas quanto à produção de agente antimicrobiano utilizando a técnica de 
spot- on-lawn contra 4 bactérias patogênicas: Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus faecalis. Foram isoladas neste 
trabalho 179 colônias as quais, baseado na caracterização morfológica, foram 
agrupadas em 67 morfotipos. O sequenciamento desses 67 isolados mostrou que a 
maior parte da microbiota é composta por bactérias do filo Proteobactéria, seguidas 
por bactérias dos filos Firmicutes e Actinobacteria. Os isolados foram distribuídos 
em 23 gêneros distintos, mostrando a diversa comunidade microbiana que coloniza 
os frutos e grãos. Das 67 bactérias testadas para a produção de compostos 
antimicrobianos, sete bactérias, classificadas nos gêneros Bacillus, Micrococcus, 
Agrobacterium, Enterobacter e Roseomonas, produziram alguma substância 
inibitória contra as bactérias patogênicas. Destas, uma bactéria, classificada no 
gênero Bacillus, foi capaz de inibir o crescimento de 3 bactérias (exceto E. faecalis). 
Este trabalho demonstrou o potencial de bactérias associadas a frutos e grãos 
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de café na prospecção por compostos bioativos contra bactérias patogênicas, os 
quais deverão ser posteriormente caracterizados quanto à sua composição química 
e mecanismo de ação. 

Palavras-chaves: Compostos bioativos. Bactérias associadas a plantas. 
Sequenciamento.
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“Boca de Rua”: avaliação integral  
das condições de saúde bucal de  

indivíduos em situação de rua  
em Governador Valadares, MG.  

Valéria de Oliveira 1
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 Luiz Eduardo de Almeida 4

Desirée Almeida Sausmikat 5

O objetivo deste trabalho foi avaliar, sob perspectiva biopsicossocial, as condições 
de saúde bucal de “Indivíduos em Situação de Rua (ISR)” no município de 
Governador Valadares, MG. Trata-se de um estudo transversal descritivo-analítico. 
A população em estudo foram os indivíduos em situação de rua no município de 
Governador Valadares, MG, a coleta de dados foi realizada no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social à População em Situação de Rua. A maioria 
eram do sexo masculino 73,9% de cor de pele parda 58,7%, entre 36-51 anos (50,0%) 
com renda menor a 500 reais por mês (58,7%), não trabalham (76,1%), relataram 
estar na rua como consequência de problemas com a família 57,7% e convívio 
social 65,2%. Apresentavam alto ou médio risco a saúde bucal (86,9%), 15,2% com 
cárie ativa e doença periodontal, e 37% necessitavam de prótese total removível. 
A cárie ativa esteve associada ao maior risco de doença periodontal, presença de 
cálculo, limitações funcionais, necessidade de prótese e de atenção odontológica 
especializada (p<0,05). O maior risco a saúde bucal esteve associado a menor 
renda, a cárie, a necessidade de tratamento e prótese (p<0,05). Pode-se concluir 
que o grupo investigado merece uma abordagem integral qualificada que permita o 
acesso às políticas públicas em saúde bucal para melhora de sua qualidade de vida.

Palavras-chaves:  População em Situação de Rua. OHIP-14. Qualidade de vida.
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Gerenciamento da terapia medicamentosa na 
atenção primária à saúde:  

estudo educacional 
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A transformação do papel do farmacêutico como profissional da área da saúde e 
sua colaboração no cuidado ao paciente são considerados um marco na história da 
profissão e têm sido assuntos de muita relevância atualmente. O Núcleo Ampliado 
de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), no qual o farmacêutico está 
inserido, atualmente é a equipe em que o farmacêutico pode exercer, de forma mais 
próxima, o papel voltado ao cuidado ao paciente na APS. Uma parceria da UFJF-GV 
com a SMS do município resultou em atividades voltadas para os farmacêuticos do 
NASF-AB, com foco na formação clínica. As ações contemplaram: curso teórico-
prático em atenção farmacêutica em que competências relacionadas à tomada de 
decisões em farmacoterapia, saúde baseada em evidências e prática centrada no 
paciente foram desenvolvidas a partir do estudo de casos clínicos; tutoria in loco 
para atendimento compartilhado entre as equipes da universidade e do serviço 
de saúde; e discussões dos casos clínicos. Esse estudo objetivou compreender o 
processo de formação em atenção farmacêutica na perspectiva dos participantes. 
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa que envolveu oito farmacêuticos do NASF-
AB, docentes, técnicos e estudantes participantes de ações educativas de agosto de 
2017 a maio de 2018. Foram conduzidos grupos focais com todos os participantes, 
utilizando tópicos guia para nortear as discussões. Nos momentos de imersão dos 
pesquisadores em campo foram feitos registros em diários de campo com notas 
descritivas e reflexivas sobre as situações experienciadas. Além disso, foram 
realizadas entrevistas individuais em profundidade com todos os participantes, 
as quais nortearam-se por tópico guia para que o entrevistado contextualizasse 
o aprendizado percebido em suas experiências. Foi realizada a análise temática 
do material produzido com emprego do software NVivo. Os dados preliminares 
apontam que, embora os participantes tenham se engajado no processo de formação 
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e desenvolvido competências iniciais para o cuidado ao paciente, há desafios 
para a aplicação de tais competências em suas rotinas no NASF-AB. Destacam-
se limitações relacionadas ao tempo, à gestão do trabalho, a outras demandas do 
serviço, além de formação clínica insuficiente desde a graduação.

Palavras-chaves:  Atenção farmacêutica. Cuidado ao paciente. Atenção primária à 
saúde. 
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PREMIAÇÃO | PESQUISA
Transferências governamentais condicionadas na área da saúde e educação: 
Um estudo sobre o impacto socioeconômico nos municípios mineiros
Anderson de Oliveira Reis

Impactos da facilitação de comércio sobre as exportações mundiais de produ-
tos manufaturados
Carolina Rodrigues Correa Ferreira

Síntese, caracterização e uso de nanodispositivo magnético para remoção de 
microrganismos de ambientes aquáticos
Ângelo Márcio Leite Denadai

Produção de goma xantana através da fermentação em estado sólido utilizando 
como substratos extrato de malte e sacarose
Ângelo Márcio Leite Denadai

Avaliação da atividade antimicrobiana de diterpenos do tipo lábdano isolados da 
oleorresina de Copaifera Lagsdorffii
Karen Luise Lang

Efeito do desgaste da ponta para preparo no espaço do pino de fibra de vidro
Rodrigo Furtado de Carvalho

Proposta de circuito elétrico equivalente para auxiliar no entendimento de parâ-
metros e no desenvolvimento de metodologia para controle de qualidade e 
detecção de fraudes em leite, baseada em medidas de Espectroscopia de Impe-
dância Elétrica
Wesley William Gonçalves Nascimento

O papel das ectonucleotidases na infecção pelo Schistosoma mansoni
Pauline Martins Leite Borges

Por uma hermenêutica de preconceitos bioéticos
Leonardo Mees

O legislativo em Governador Valadares, da normalidade à crise socioambiental 
(2012-2016)
André Drumond Mello Silva



Seção 2 | Pesquisa 285





3

EXTENSÃO





Seção 3 | Extensão 289

UFJF-GV In Focus: Descobertas, Desafios e 
Intervenções na Região do Médio Rio Doce
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O Campus Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora completou, 
ao final do ano de 2018, seis anos de seu funcionamento, o que a princípio deveria 
conferir à UFJF um reconhecimento já disseminado na região, por suas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Entretanto, apesar de atualmente não existirem 
ferramentas de mensuração do reconhecimento do Campus na região, e do seu 
impacto gerado na vida do cidadão, é de conhecimento amplo na comunidade 
acadêmica que a população ainda desconhece que existe uma universidade 
pública, gratuita e de qualidade na cidade. Ainda é comum na região a população 
buscar em faculdades particulares a oportunidade de cursar uma graduação, o que 
gera necessidade de complementar a renda com uma atividade laboral, durante 
os outros turnos, para custeio dos estudos, sem saber da possibilidade de cursar 
a graduação gratuitamente na UFJF-GV, e ainda ter a chance de se obter auxílios 
estudantis durante o curso. Assim, o projeto propõe converter o conhecimento 
gerado na universidade em linguagem acessível à população, utilizando para esse 
fim instrumentos de comunicação direta com a população, criados e alimentados por 
uma equipe multidisciplinar. Nesta direção, o projeto tem como finalidade entender 
a estrutura de comunicação existente no Campus, valorando a troca de saberes 
e a integração entre os diferentes atores envolvidos na produção de pesquisa, 
divulgação e prática extensionista. Para alcançar os objetivos, investiga-se na 
busca de resposta à questão: Qual a percepção desses atores acerca do ensino, das 
descobertas científicas e das inovações e ações extensionistas desenvolvidas pela 

1      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, fabio.pieri@ufjf.edu.br
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Universidade no âmbito do território do Médio Rio Doce? Nesta etapa, a equipe fez a 
revisão da literatura sobre comunicação institucional e construiu a identidade visual 
do projeto. Com base na metodologia qualitativa, aplicou-se a técnica de grupo 
focal, envolvendo doze estudantes, de seis cursos da área de saúde. Após a análise 
dos relatos, concluiu-se: i) O acesso ao site e o uso oficial do Instagram devem ser 
ampliados, tendo em vista a centralidade institucional do site e a maior difusão do 
Instagram como rede social. ii) Padronizar a denominação de cada espaço utilizado 
pela UFJF com a finalidade de melhor identificar a presença do campus na cidade. 
Avalia-se que as ações do projeto devem ser mantidas e aperfeiçoadas para que a 
UFJF-GV atinja a população, consolidando, ainda mais, seu impacto na região do 
Médio Rio Doce.

Palavras-chave: Comunicação. Universidade Federal de Juiz de Fora. Campus 
Governador Valadares.
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Radar da Política Comercial - RPC 

Carolina Rodrigues Corrêa Ferreira 1

Eliziane do Amaral 2

Mateus Moreira de Jesus Ferreira 3

Sandro Emilio Feitosa 4

O Radar da Política Comercial (RPC) é um projeto de extensão do departamento 
de economia da UFJF GV e tem como objetivo acompanhar periodicamente a 
adoção de medidas não-tarifárias ao comércio internacional por países membros 
da Organização Mundial do Comércio (OMC). O objetivo é facilitar o conhecimento 
e compreensão das medidas pelos exportadores e importadores de Governador 
Valadares e de todo o Brasil, permitindo que estes possam se adequar as mesmas. 
O projeto também tem como escopo o acompanhamento e análise da balança 
comercial valadarense, visando dar maior destaque ao comércio internacional da 
região. Por fim, o projeto almeja trazer informação e capacitação aos empresários 
participantes do comércio internacional, bem como para aqueles que desejam 
ingressar nesse mercado. Para tanto, as barreiras não-tarifárias foram coletadas, em 
periodicidade bimestral, no banco de dados da OMC. De posse dessas informações, 
tais medidas foram traduzidas para português, analisadas e assim compiladas 
pelos bolsistas. Além disso, foram coletados dados de importação e exportação 
de Governador Valadares, com periodicidade mensal, gerando informações como 
saldo da balança comercial, principais produtos comercializados, entre outras. Tais 
informações foram encontradas no Ministério da Economia, Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC). Por fim, foram divulgados manuais e tutoriais para 
capacitação em comércio exterior, tendo como público-alvo empresários de todo 
o Brasil. Os resultados desse trabalho foram amplamente divulgados via website 
para toda a população (http://www.ufjf.br/rpcgv). Os boletins podem ser acessados 
no site e estão em constante atualização visto que o projeto foi renovado em 2018.

Palavras-chave: Exportadores. Importadores. Barreiras comerciais. Comércio 
internacional.
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Divulgação da UFJF-GV em  
Escolas Públicas de Governador Valadares

Fabio Alessandro Pieri 1

Leonardo Alexandrino de Almeida 2

Erick Carvalho Campos 3

Lucas Ariel Dias Da Silva 4

Kaique Rodrigues De Freitas 5

Josiele de Abreu Dias 6

Devido à realidade peculiar da UFJF-GV, como a ausência de um campus próprio, 
grande parte da comunidade externa simplesmente não sabe da existência da 
instituição e de forma geral também não sabem como viabilizar seu ingresso e 
permanência numa IFES. A presença de uma universidade federal na cidade tem o 
potencial de impacto na condição social local, em Governador Valadares para isso se 
concretizar é preciso que a comunidade descubra essa oportunidade transformadora 
que é a UFJF-GV e seja instrumentada para conseguir ingressar. Para contribuir com 
a solução desse quadro foi estruturado um projeto de divulgação que leve até o 
público-alvo as informações necessárias para o início da jornada individual em 
direção tanto à UFJF-GV quanto a alguma IFES. Através de uma dinâmica de visitas 
exclusivamente a escolas públicas da região (com ênfase nos alunos do 9o ano a 
do 3o ano do ensino médio) são realizadas palestras de divulgação das opções de 
ingresso como ENEM e PISM, as diversas opções de permanência na UFJF-GV, como 
o apoio estudantil, bolsas de treinamento profissional, extensão, iniciação científica, 
restaurante universitário com refeições de qualidade subsidiadas; explicação 
sobre o sistema de cotas para alunos de escola pública, além, da explanação 
dos excelentes cursos disponíveis. Para criar um canal de divulgação adicional 
são gerados conteúdo online disponibilizados através do site do Guia UFJF-GV 
(http://guia.gv.ufjf.br/guia/) e divulgados aos gestores das escolas. Até o presente 
momento foram visitadas 21 escolas, para um público de mais de 4000 alunos, 
foram criados diversos materiais visuais e 3 vídeos curtos com os principais pontos 
de dúvida identificados durante as palestras. Como forma de ampliar a abrangência 
do projeto tem-se trabalhado canais permanentes com a Secretaria Municipal de 
Ensino e a Superintendência de Ensino para que as visitas às escolas sejam ainda 

1      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, fabio.pieri@ufjf.edu.br
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5      Graduando, Direito, kaique.freitas2010@hotmail.com
6      Especialista, Colaboradora Externa, josieleabreu@hotmail.com
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mais frequentes, assim como a divulgação do material online alcance ainda mais 
gestores.

Palavras-chave: Divulgação. UFJF-GV. Escolas públicas.
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A Acessibilidade do Outro e o Dever de Todos

Regina Kelmann 1

Silvana Lopes Nogueira Lahr 2

Lucas Napoli dos Santos 3

Alaine Terezinha de Oliveira 4

Saulo Bittencourt 5

A inclusão de pessoas com deficiência e a acessibilidade necessária para dar a 
essa a devida integração na sociedade ainda são questões incipientes no Brasil; 
além disso a falta do debate e compreensão dessas questões como também 
a falta de ações voltadas a elas geram problemas relacionados a exclusão e 
preconceito, visto que com a falta de acessibilidade e a discriminação, as pessoas 
com deficiência são impedidas de se integrarem socialmente comprometendo 
a educação e o seu ingresso no mercado de trabalho, afetando também suas 
atividades de lazer culminando com uma baixa qualidade de vida. Portanto o 
debate acerca do assunto é essencial o que justifica a realização do Projeto de 
Extensão “A Acessibilidade do Outro e o Dever de Todos”, cujo objetivo principal 
é conscientizar e difundir as questões relacionadas a acessibilidade e inclusão 
de pessoas com deficiência, além de promover ações voltadas a construir uma 
Universidade e uma Sociedade mais inclusiva. O projeto conta com a parceria do 
Grupo de Trabalho (GT) Acessibilidade da Universidade Federal de Juiz de Fora - 
Campus Governador Valadares (UFJF- GV). Dentre as atividades já realizadas no 
decorrer do presente projeto está a criação de uma página no Instagram® com o 
intuito de compartilhar informações relevantes sobre o tema; também foi realizada 
uma reunião com os Diretórios e Centros Acadêmicos com o objetivo de criar 
estratégias para melhor acolhimento de alunos com deficiência; em Setembro 
de 2019 ocorreu um debate junto ao projeto de extensão “Cine Acadêmico” com 
a temática “Direitos das pessoas com deficiência”. Um questionário está sendo 
aplicado com o intuito de levantar informações sobre como os discentes da UFJF-
GV vem, compreendem e lidam com a questão da acessibilidade e inclusão no 
ensino superior. Em breve serão realizadas apresentações aos docentes da UFJF-
GV com algumas estratégias para incluir alunos com deficiência durante as aulas 
e atividades acadêmicas. Está prevista a  realização de três rodas de conversas 
para debater os resultados do questionário e outras questões relacionadas ao tema 
acessibilidade e inclusão, e propostas de atividades para despertar nos estudantes 
a compreensão da importância de mudanças para uma maior inclusão; prevê-se 
também a realização, durante a Gincana Solidária, de um esporte inclusivo onde 
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todos os ingressantes da UFJF-GV possam participar. 

Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão. Educação Inclusiva. Deficiência.
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UFJF-GV na Rota Cultural: Manifestação da 
Diversidade Artística e Popular

Marília Martins Bandeira 1

Clara Mockdece Neves 2

Cristiano Diniz da Silva 3

Meirele Rodrigues Gonçalves 4

Raquel Berger Deorce 5

Schirley Maria Policário 6

Devani Tomaz Domingues 7

Ana Maria dos Santos Moreira 8
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Luiz Eduardo Gervásio Armond15

Kênia Faria Brant 16

O projeto objetiva a interação e o diálogo entre a universidade e a comunidade local, 
primando pela valorização dos conhecimentos tradicionais, populares e artísticos. 
Busca promover a construção de espaços para o aprendizado, as trocas de saberes, 
a socialização e a manifestação cultural. Numa perspectiva interdisciplinar, os 
processos de criação, planejamento e execução das ações são conduzidos com 
base em métodos participativos: i) instalação-artístico-pedagógica; ii) rodas de 
conversa; iii) troca de saberes; iv) oficinas. Nesta etapa, foram realizadas seis 
atividades. A primeira foi a oficina para a construção da identidade visual do projeto, 
ministrada pela profa. Kênia Brant, do Instituto Federal de Minas Gerais/IFMG, 
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campus Governador Valadares. Dela resultou a seleção do desenho que se tornou 
a marca visual do projeto. Loyse Berto, graduanda do curso de administração, foi a 
proponente premiada com uma viagem cultural. A segunda constituiu a relocação 
da instalação artística “Brumas do Vale”, idealizada pela profa. Kênia Brant, e 
desenvolvida com os estudantes do IFMG/GV, dos 2º anos dos cursos técnicos 
integrados de Edificações, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Buscou 
sensibilizar, refletir e relembrar as vítimas do crime ambiental cometido pela Vale do 
Rio Doce, com o desmoronamento da barragem, ocorrido na cidade de Brumadinho. 
Vinculada a essa exposição, a terceira atividade foi a roda de conversa sobre “Os 
impactos da mineração no território mineiro”, com as falas dos professores Henrique 
Queiroz, Fulvio Cupolillo e Osmar Ribeiro. O debate pautou as tragédias: três anos 
de Mariana, cento e vinte dias de Brumadinho e a iminência de Barão de Cocais. A 
quarta foi uma roda de conversa direcionada aos alunos do 3º ano do ensino médio 
da Escola Estadual Professor Nelson de Sena, tendo como interlocutor Henrique 
Queiroz, que conduziu a conversa, compartilhando os resultados da sua pesquisa. A 
quinta integrou ações culturais durante a programação da 7ª Jornada do Patrimônio 
Cultural de Minas Gerais, como visitas guiadas aos patrimônios da cidade e as 
instalações do Museu Itinerante. Por último, a “Oficina de Fotografia: Técnica, 
Linguagem e Subjetividade”, ministrada pelo fotógrafo, Ricardo Alves, foi ofertada 
gratuitamente à comunidade. Contou com um total de 30 pessoas, que aprenderam 
técnicas de captação de imagens, produção de narrativas e composição de uma 
exposição fotográfica, com a temática voltada à cultura migratória em Governador 
Valadares e região. 

Palavras-chave: Cultura. Interdisciplinar. Diálogo. Trocas de 
saberes. 
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NIFRAM: Uma Abordagem de Cultura e 
Gênero Para o Fortalecimento da Rede de 
Atendimento à Mulher Vítima de Violência

Denis Alves Perdigão 1

Juliana Goulart S. do Nascimento 2

Ana Cláudia Rodrigues Ferreira 3

Barbara Novais Santos 4

Christyan Gontijo de Araújo 5
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Késsia Nayane Figueiredo 7
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A violência contra a mulher em uma perspectiva de análise mais ampla pressupõe 
e consta em si vertentes culturais da sociedade na qual os atores da mesma se 
inserem, bem como as questões das afirmações e reafirmações de gêneros 
construídas. O que se observa é que o enfrentamento da violência não ocorre de 
maneira eficaz podendo se prolongar no tempo se os diversos membros da rede 
de enfrentamento da violência não se fizerem presente e ativos em sua atividade 
cotidiana e em suas construções estratégicas. É nesse viés, que o NIFRAM 
colaborou com o fortalecimento da rede protetiva de atenção às mulheres em 
situação de violência em Governador Valadares. Dentre os membros que integram 
de forma ativa a composição da rede para o enfrentamento da violência, cita-se: 
CREAS, PAEFI, CRAS, Hospital Regional, CAPS AD, NASF, ESF, MP, PC, PM, DP e TJ 
demais órgãos do terceiro setor para compor e articular a rede de enfretamento da 
violência. Tal objetivo foi buscado através da execução de metodologias ativas com 
a proposição de reuniões e um desenvolvimento de agenda de estratégias para a 
rede, além de capacitação interdisciplinar dos membros da mesma, com foco inicial 
nos membros que estão na ponta do atendimento, como agentes comunitários 
de saúde, enfermeiros, assistentes sociais e policiais. Em uma proposição de 
contribuição para a constituição de uma cultura de equidade de gênero e de combate 
a práticas discriminatórias e melhoria do atendimento das mulheres vítimas de 
violência pela rede pública de saúde. Observa- se como resultado nesse primeiro 
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momento o trato de demanda social de ordenação dos atendimentos às mulheres 
em situação de violência; a contribuição para construção de estratégia pública 
afirmativa de enfrentamento da violência doméstica; a mobilização integrativa dos 
atores da rede, bem como interlocução entre os mesmos em contínuo (re)desenho 
de políticas públicas que estejam em consonância com as demandas ofertadas 
pelos recontornos sociais. Ademais, salienta-se que com importantes conquistas, 
pôde-se compreender as falhas no percurso e na tratativa dispensada as mulheres 
em situação de violência em Governador Valadares e, por meio da realização de 
encontros interdisciplinares dos membros da rede, pode-se estabelecer vínculo de 
atuação entre os mesmos como forma de fortalecimento das ações integradas 
da rede, bem como a contribuição para a formação e execução de uma agenda 
integrada de discussão dos avanços e desafios da rede.

Palavras-chave: Rede. Violência. Mulher.
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Museu Virtual: Memórias do Esporte  
e do Lazer em Governador Valadares

Beatriz Magalhães Pereira 1

Carlos de Faria Júnior 2

Cristiano Diniz da Silva 3

Heglison Custodio Toledo 4

Liege Coutinho Goulart Dornellas 5

Meirele Rodrigues Gonçalves 6

Sarah Teixeira Soutto Mayor 7

Alceir Guerson de Carvalho Filho 8

Manoel das Núpcias Aguiar 9

Marana Paula Reis Novais 10

O projeto tem como objetivo a divulgação de fontes sobre a memória do esporte e 
do lazer da cidade de Governador Valadares, no intuito de ofertar à sua população 
o acesso à parte do patrimônio cultural do município. Esta iniciativa parte do 
pressuposto de que o esporte e o lazer são componentes importantes na vida em 
sociedade, não apenas por seus caracteres ligados à promoção da saúde, mas 
por suas relações com a construção histórica de formas coletivas de vida e de 
identidades. Propõe-se ampliar o olhar sobre estas manifestações, tão presentes 
no cotidiano de forma prática (ligadas ao exercitar-se ou ao divertir-se), priorizando 
os registros, vestígios, relatos e evidências produzidos na cidade, levando-se em 
consideração os sentidos e significados de sua existência ao longo dos anos. O 
processo envolve a localização, seleção, catalogação e divulgação de documentos 
oriundos de diferentes tipologias e suportes (tais como fotos, vídeos, reportagens 
de jornais e revistas, correspondências, registros de órgãos oficiais, dentre outros), 
produzidos por instituições públicas ou privadas de cunho esportivo e recreativo; ou 
salvaguardados pelos próprios cidadãos valadarenses em seus arquivos pessoais. 
O projeto também abarca entrevistas realizadas com pessoas que estão ou 
estiveram diretamente ligadas à história esportiva da cidade. Para tanto, o projeto 
se vale metodologicamente de uma abordagem qualitativa, com a utilização das 
técnicas de análise documental e entrevista semiestruturada. O processo de busca 
documental ocorre em várias localidades da cidade e o trabalho de tratamento dos 
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dados e informações recolhidas ocorre especialmente na UFJF-GV. Por meio de 
parceria com a Prefeitura Municipal de Governador Valadares (Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Lazer), o acervo coletado será disponibilizado gratuitamente no 
próprio site do órgão, no Museu Virtual criado para este fim. Assim, estima-se como 
público beneficiário principal a população geral da cidade, que poderá ter acesso a 
fontes ligadas à sua própria história. Até o presente momento, aproximadamente 250 
documentos foram digitalizados e 50 entrevistas foram realizadas. A alimentação 
do banco de dados do Museu Virtual dar-se-á ao final do projeto. Almeja-se que a 
plataforma digital seja fonte útil de consultas para os mais diferentes fins, como 
aqueles relacionados a pesquisas acadêmicas, atividades escolares, consultas por 
órgãos de imprensas e do setor público.

Palavras-chave: Esporte. Lazer. História. Memória.
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Projeto: Ecos no Cinema – Análise da 
Relação Entre Economia, Política e 
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Proposta central: levar às comunidades acadêmica e não acadêmica o cinema 
como forma de perceber os problemas econômicos, sociais e políticos, em variados 
contextos históricos. Durante cada evento, após a exibição do filme, um especialista 
no tema coordena um debate, o qual teria por objetivo chamar atenção para as 
questões econômicas e sociais e a relação entre as mesmas. As atividades são 
organizadas por alunos da graduação pertencentes a equipe do projeto e vem sendo 
desenvolvidas no Auditório do Shopping GV. Os debatedores podem ser professores, 
discentes e mesmo convidados de fora da comunidade acadêmica. Por período, a 
proposta é realizar seis eventos, sendo que realizamos oito no semestre anterior e o 
previsto para o presente é de nove sessões. Também realizamos este ano o I FESTIVAL 
ECOS NO CINEMA, no campus ICSA e ICV. Está prevista a criação de uma revista 
eletrônica sobre a temática do projeto. Com efeito, os eventos têm sido atrativos 
por tratar-se do único projeto no município cuja proposta central é vincular o cinema 
à reflexão crítica de problemas que afetam as realidades brasileira e valadarense. 
Principais Beneficiários: estudantes e docentes do Campus UFJF-GV e de outras 
instituições de ensino superior, bem como do ensino básico de instituições de ensino 
públicas e privadas; pessoas da comunidade de Governador Valadares-MG e de 
outras localidades; professores e pesquisadores, etc. Devido à procura por parte de 
instituições de ensino básico públicas e privadas, houve necessidade de se criar um 
projeto paralelo – o Ecos na Cidade – que atende a referida demanda. Resultados do 
público beneficiário: identificação de problemas econômicos e sociais da atualidade 
e de perspectivas de solução dos mesmos, através das exibições e da participação 
nos debates; desenvolvimento de um olhar diferenciado sobre as produções 
cinematográficas em sua relação com questões socioeconômicas; É notável o 
interesse da imprensa local pelo Projeto. Pudemos acrescentar outros objetivos ao 
nosso Projeto, sobretudo devido a sua visibilidade perante a sociedade valadarense: o 
de afirmar cada vez mais a importância do Campus da UFJF de Governador Valadares 
para o município e demonstrar na prática a importância da Extensão como forma de 
diálogo da Universidade com a sociedade. 

Palavras-chave: Extensão. Cinema. Economia. Sociedade.
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O Observatório do Orçamento Público de Governador Valadares atua como ponte 
entre Universidade, Poderes locais e Sociedade Civil, promovendo capacitações, 
organização de Conferências Públicas, assessoramento aos sete conselhos 
vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social valadarense e prestação 
de consultoria à Câmara Municipal, com a elaboração de pareceres sobre Projetos 
de Lei e temas correlatos a Comissões Especiais. As capacitações têm priorizado 
o empoderamento da sociedade civil nessas arenas participativas, com temáticas 
envolvendo planejamento público municipal, controle e financiamento de políticas 
públicas. Como exemplo de ações capacitantes, tem-se: i) a oficina “Políticas 
Públicas na Assistência Social: Práticas de Elaboração e Financiamento” (ocorrida 
em 04/06/2019, contando com mais de 80 participantes); ii) a organização, 
em parceria com a PMGV, da XIII Conferência Municipal de Assistência Social, 
realizada em 12/09/2019 (com público superior a 250 participantes, entre usuários 
e gestores do SUAS), com a composição de mesa redonda intitulada “Direito do 
povo, financiamento público e participação social” e mediação de eixos temáticos à 
confecção de encaminhamentos; iii) a Conferência Estadual de Assistência Social, 
com a oferta de módulos do minicurso “Cenário Atual do Orçamento da Política 
de Assistência Social e o Impacto nos Municípios”, agendada para 15/10/19, 
atingindo cerca de 50 Municípios abrangidos pela regional da Secretaria Estadual de 
Assistência Social, Conselheiros dos Conselhos Municipais de Assistência Social, 
trabalhadores e usuários da Política de Assistência Social (com público estimado 
de 250 pessoas). O Observatório também presta auxílio jurídico aos conselhos 
municipais quanto à elaboração ou revisão de planos municipais e regulamentação 
legislativa, a exemplo dos Conselhos da Mulher e do Idoso, com a elaboração de 
minuta de projeto de lei dispondo sobre a recomposição de tais órgãos e a instituição 
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de seus respectivos Fundos Municipais. A partir de 2018, o projeto se prestou a 
colaborar com a Câmara Municipal para a elaboração de pareceres jurídicos acerca 
de projetos de lei discutidos na Comissão de Constituição de Justiça. E ainda em 
parceria com este poder, atualmente trabalha na elaboração de parecer jurídico 
na análise da concessão de serviço público de transporte coletivo estabelecido 
entre a empresa Valadarense e o Município, objeto da Comissão Parlamentar de 
Investigação do Legislativo Municipal.

Palavras-chave: Conselhos municipais. Orçamento público. Participação popular. 
Políticas públicas. Assistência Social.
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Núcleo de Estudos Juventude e  
Sócio Educação - NEJUS 
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O NEJUS é projeto de extensão que pretende articular os agentes envolvidos no 
atendimento aos adolescentes atores de ato infracional, especificamente, nos 
Municípios abarcados pelo Projeto Boa Vizinhança, a partir da centralidade da 
cidade de Governador Valadares, notadamente, por sediar o Centro Socioeducativo, 
a unidade de internação e a Casa de Semiliberdade. O projeto objetiva coordenar 
ações destinadas à organização, mobilização e qualificação para ações, serviços, 
órgãos e instituições envolvidas no sistema de atendimento socioeducativo, a fim 
de promover a (re)construção e (re)significação da política de atendimento integral 
e prioritário aos adolescentes em conflito com a lei, envolvendo a sociedade civil no 
fomento de espaços para (in)formar cidadãs e cidadãos ativos e atuantes, capazes 
de questionar e desconstruir a naturalização de fatores criminógenos que alcançam 
a juventude e estereótipos sociais. Busca-se mapear questões fundamentais 
a respeito dos atores envolvidos na política de atendimento, dos adolescentes e 
sociedade, e do próprio funcionamento dos aparelhos públicos e espaços sociais. 
As ações do projeto são pautadas em metodologias participativas, como forma de 
aproximar e vivenciar as experiências do outro, com oficinas de capacitação, rodas 
de conversa, palestras, visitas, exibição/debate de mídias, oitivas e aplicação de 
questionários, dando-lhes voz e eliminando intermediários. Há a realização de grupos 
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de estudos e, como dinâmica de atuação e organização, busca-se a cooperação com 
membros da sociedade civil e autoridades locais, para a construção colaborativa 
de diagnósticos e possíveis soluções às dificuldades constadas. Foram realizadas 
oficinas de capacitação aos agentes socioeducativos sobre o SINASE, promoção 
de eventos in loco de breaking e grafite para os adolescentes; Workshop de Justiça 
Restaurativa e atividade de Hip Hop, objetivando o levantamento de limitações na 
execução das medidas socioeducativas, de profissionais e atendidos; identificação 
de elementos culturais e representações sociais da própria unidade e peculiaridade 
dos jovens. O projeto tem apresentado resultados práticos, mediante ações efetivas, 
como Projeto Jardinagem (com UFMG), Horta NAGÔ e evento de Grafitagem (com 
o curso de Educação Física), além de resultados também em produção científica, 
com artigo aprovado para apresentação no VII Seminário Internacional de Direitos 
Humanos e Pobreza (UFF).

Palavras-chave: Internação. Adolescente. Sociedade. Agentes. (Re)Construção.
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Lado M
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O projeto Lado M é uma ação idealizada para abordar discussões acerca da educação 
sobre gênero junto a jovens de idade entre 15 e 18 anos, estudantes secundaristas 
da Escola Estadual Dona Arabela de Almeida Costa, em Governador Valadares. A 
escola pública fica localizada em uma região marcada por exemplos concretos de 
violência de gênero, especialmente contra a mulher. O objetivo da ação é promover 
a ressignificação da perspectiva dos sujeitos acerca das relações desiguais de 
gênero. Visa-se, com as ações desenvolvidas, identificar como eles relacionam 
as vantagens com as definições sociais sobre gênero; incentivar a abertura para 
o “ponto de vista do outro”; gerar uma percepção de solidariedade em relação às 
queixas apresentadas; promover a libertação de certos papéis sociais. Busca-se, 
com isso, a ampliação da visão crítica dos secundaristas, facilitando a formação de 
agentes sociais de mudança, capazes de questionar e desconstruir a ideia natural 
de desigualdade de gênero. Desde o seu início, o projeto realizou: rodas de conversa; 
mapeamento da percepção dos jovens sobre as formas de violência de gênero 
que ocorrem no cotidiano escolar/familiar; aplicação de questionário nas turmas; 
dinâmicas interativas nas quais se questionou as vantagens e desvantagens em 
ser menino/menina; construção de masculinidades e feminilidades hegemônicas. 
Também foi realizada uma palestra direcionada a professores da rede pública com 
o objetivo de capacitá-los para abordar transversalmente o tema em determinadas 
disciplinas e para lidar com os estudantes a partir dos problemas relacionados à 
violência de gênero. Os resultados alcançados foram: identificação da reprodução 
das hierarquias e dos papéis de gênero nas relações entre os estudantes e de 
dificuldades no entendimento de certas atitudes como forma de violência ou 
desigualdade por parte da comunidade escolar. Com base neste contexto, as 
diversas inserções educativas promovem: reflexão dos alunos sobre as violências 
de gênero que estão submetidos; aproximação social entre estudantes de gêneros 
diferentes; desconstrução de papéis sociais hegemônicos.

Palavras-chave: Estudos de gênero. Papéis sociais; Desigualdade
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O Projeto Direitos Humanos e Reconhecimento de Paternidade, foi um dos primeiros 
projetos de extensão do campus, com quase sete anos de atuação, desenvolve um 
trabalho gratuito que vem sendo realizado na cidade de Governador Valadares, o 
objetivo é auxiliar na promoção do reconhecimento de paternidade como um direito 
humano, qual seja, o da filiação e vinculação familiar e o registro paterno assegura 
direitos legais, como recebimento de pensão alimentícia e herança. Os beneficiários 
da ação são aqueles que não possuem o reconhecimento de paternidade no 
instrumento civil ou seus respectivos representantes. Em regra, eles são pessoas 
em situação de hipossuficiência econômica. Utilizamos a metodologia participativa 
e pesquisa em cooperação com organizações da sociedade civil e autoridades 
locais, como a promoção de palestras em espaços públicos disponibilizados, 
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contamos com apoio do Núcleo de Prática Jurídica da faculdade para repasse de 
atendimento e temos uma parceria com o Sindicato de Servidores Municipais de 
Governador Valadares para realizarem mutirões de reconhecimento de paternidade 
no espaço deles, já foi realizado no dia 28/09 e no dia 26/10 e será realizado um no 
dia 30/11. Os casos que atendemos são de reconhecimento de paternidade pela 
via judicial, de pai falecido também pela via judicial, e também o reconhecimento 
de paternidade socioafetiva ou o acompanhamento de processo judicial já 
instaurado apenas para a prestação de informações e averiguação da situação e 
reconhecimento de maternidade. É igualmente possível que o reconhecimento se 
dê extrajudicialmente, com o acompanhamento das partes ao Cartório de Registro 
Civil para a realização de tal procedimento. Instrui-se também sobre documentos 
necessários para dar prosseguimento ao atendimento e quais procedimentos a 
serem realizado pelo assistido. O horário de atendimento é flexível realizado pelos 
bolsistas com o acompanhamento de pelo menos uma colaboradora. O contato 
da equipe com o assistido e vice-versa é feita por meio de telefone, e-mail, rede 
social e pessoalmente, mediante a marcação de horário. As informações passadas 
pelos assistidos são sigilosas, sendo utilizadas apenas para fins processuais. A 
experiência com o projeto comprova o ganho cidadão efetivo e real que os atendidos 
adquirem, já que detinham, antes, um documento com a ausência do nome do pai 
e, após a intervenção de membros do projeto, o status de saber quem é, sua origem 
biológica e/ou afetiva.

Palavras-chave: Reconhecimento de Paternidade. Direitos Humanos. Acesso à 
Justiça.
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Centro Agroecológico Tamanduá 1

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Governador Valadares 2

Enquanto programa de extensão, o CRDH organiza-se em 5 eixos: educação e 
formação em direitos humanos; estudos da violência; diversidade; questões 
agroambientais; povos e comunidades tradicionais. Tem como objetivo central 
manter-se e se consolidar como centro de inserção, referência e diálogo no Médio 
Rio Doce. Dentre suas finalidades estão prestação de assistência jurídica, social e 
antropológica; capacitação de lideranças comunitárias quanto à atuação de direitos 
humanos; informação, conscientização e divulgação da importância dos direitos 
humanos a todos os segmentos da população; mapeamento de demanda social, 
a fim de articular ações na defesa, promoção e implementação desses direitos. 
Os beneficiários compreendem, além da comunidade acadêmica, camponeses, 
agricultores, MST, povos tradicionais (indígenas e quilombolas), instituições 
governamentais, conselhos municipais, coletivos de defesa de minorias, lideranças 
e grupos comunitários, minorias e segmentos sociais em risco. A metodologia 
empregada é participativa e se traduz em práticas de pesquisa-ação. É feita inserção 
progressiva na região, partindo de investigação prospectiva sobre efetivação, 
esclarecimento e garantia dos direitos humanos, a fim de traçar formas de atuação 
voltadas à prevenção e combate a violações. Realizam-se troca de experiências e 
de cooperação com os beneficiários das ações, bem como tentativas de diálogo 
com autoridades locais, visando a buscar soluções para problemas e violações de 
direitos humanos que se dão no entorno do Médio Rio Doce. Dentre os resultados 
estão capacitação aos conselheiros dos Conselhos Municipais de GV; participação 
em quatro rodas de conversa, organizadas pelo Mais Mulheres do Poder, em 
diferentes pontos de GV quando do dia da mulher; participação com duas aulas no 
Cursinho Comunitário Camponês e Popular sobre diversidade, opressão e gênero; 
participação em evento organizado pelo Ecos no Cinema para debate de questões 
de diversidade e gênero; participação em capacitação oferecida pelo Combate sobre 
gênero; realização de oficina no Instituto Nosso Lar sobre relações homoafetivas; 
participação nas comemorações de um ano de reconhecimento da comunidade de 
Ilha Funda como quilombola; realização de quatro eventos abertos à comunidade: 
Ditadura, Dever de Memória e Justiça de Transição (21 ago.); Narrativas da Justiça 
em Guimarães Rosa (15 e 16/10.); 1° Congresso Crises da Democracia (5 a 7/11.); 
Afirmação e Desconstruções de Identidade de Gênero (23/11).

Palavras-chave: Direitos humanos. Diversidade. Educação em Direito humano. 
Questões agroambientais. Povos e comunidades tradicionais.

1      Parceiro, Colaborador Externo, catfinanceiro@gmail.com
2      Parceiro, Colaborador Externo, srgv@srgv.com.br
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Capacitação em Práticas de Mediação: 
Fomentando Uma Cultura de Diálogo no 

Ambiente Escolar

Eder Marques de Azevedo 1

Nathane Fernandes da Silva 2

Hortência Santos Prado 3

Mariana Santos Arantes 4

Thaís Machado Botelho 5

O projeto de extensão “Capacitação em práticas de mediação: fomentando uma 
cultura de diálogo no ambiente escolar” começou a ser executado em outubro 
de 2018, pelos coordenadores e pelas extensionistas bolsistas. Através de uma 
demanda da Escola Estadual Israel Pinheiro, situada em Governador Valadares, 
iniciou-se um processo de capacitação dos colaboradores da instituição em 
práticas de mediação, para que fosse possível gerir os conflitos de maneira mais 
exitosa. Foi realizado um primeiro encontro para apresentação da equipe de 
trabalho e coleta dos relatos de conflito ocorridos na escola. Depois, ocorreram 
sete encontros de capacitação, com duas a três horas de duração cada, nos quais 
foram apresentados conceitos e técnicas utilizadas na mediação de conflitos, 
como a escuta ativa e a comunicação não violenta, com vistas a ampliar o 
repertório de resposta dos colaboradores frente à situações conflituosas, que 
são inerentes à convivência interpessoal. É importante destacar que foi conferida 
completa liberdade aos participantes da capacitação para que possam decidir, de 
acordo com sua realidade concreta, a melhor forma de aplicação de tais técnicas. 
Foram apresentados vários modelos de mediação escolar que atuam em níveis 
de intervenção diferentes, seja com o desenvolvimento da cultura do diálogo, de 
maneira pontual ou até mesmo por meio da criação de um núcleo de mediação nas 
dependências escolares. Em questionário aplicado ao fim das aulas expositivas 
100% dos professores consideram o estudo da mediação escolar como algo 
relevante, e cerca de 95% afirmaram ser muito aplicável a sua realidade diária. A 
equipe de trabalho também desenvolverá uma cartilha com o conteúdo ministrado 
no intuito de auxiliar os colaboradores na aplicação cotidiana das técnicas 
de mediação. Ademais, a equipe está à disposição da escola para auxiliar no 
desenvolvimento de projetos que visem promover o diálogo e melhorar as relações 
entre os atores escolares. Paralelamente à capacitação, as extensionistas bolsistas 

1      Doutorado, Departamento de Direito, ederadv@gmail.com
2      Doutorado, Departamento de Direito, nathanefsilva@gmail.com
3      Graduanda, Direito, hortenciaprado@hotmail.com
4      Graduanda, Direito, marianasantosarantes@hotmail.com
5      Graduanda, Direito, thaismachadobotelho@hotmail.com
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realizaram duas intervenções com os alunos do segundo ano da instituição, a fim 
de compreender as queixas existentes que poderiam resultar em conflitos. Para 
além disso, foram trabalhados temas como participação democrática, bullying, 
comunicação assertiva e cooperação. No geral os alunos demonstraram interesse 
na possibilidade de melhorar as relações escolares, e disseram que seria vantajoso 
o uso de mediação na escola. Até o final do ano será realizado pelo menos mais 
um encontro com os alunos. 

Palavras-chave: Mediação. Escola. Diálogo. Conflitos. Comunicação.
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Acompanhando a Agenda das Nações Unidas  
(ONU – 2030) Para o Desenvolvimento 

Sustentável na Cidade Governador Valadares

Bráulio de Magalhães Santos 1

Beatriz Oliveira Pena 2 
Bruno Carneiro de Paula 3

Gabriel Tupini Pereira 4

João Henrique Dias de Freitas 5

Larissa Vieira Silva 6

Lucas Teixeira Aguiar 7

Patrick Barbosa de Souza 8

Valéria Pereira da Silva 9

Yasmim Rodrigues Souza 10

Introdução: O projeto em questão, tendo em vista o comprometimento do Brasil 
com a política internacional assumido por meio de uma agenda de desenvolvimento 
sustentável comum (Agenda 2030), buscou-se trazer tal temática para a realidade 
local ao estreitar sua linha de execução com a comunidade, abordando temas que 
envolvem educação ambiental e a temática de outros ODS com a comunidade 
escolar da rede pública de ensino, isto é, alunos, pais, responsáveis e relacionados, 
bem como para grupos e associações que tratam da coleta e reciclagem de resíduos 
sólidos na cidade. Objetivos: construção de mecanismos de monitoramento e 
acompanhamento da Agenda 2030 dos ODS, fomentar a discussão sobre temas 
relacionados ao meio ambiente e impactar no processo de ensino-aprendizagem, 
de modo a criar e capacitar agentes multiplicadores da temática. Metodologia: 
pesquisas bibliográficas para estabelecer momentos de debate, além de palestras e 
cursos de capacitação a fim de difundir o tema e fortalecer a temática para os agentes 
multiplicadores. Resultados: Verificou-se como frutífera a atuação junto às escolas. 
Apesar de uma abordagem insuficiente e até ausente acerca do assunto dos ODS 
ou da própria educação ambiental no ambiente escolar, as diretorias, professores 
e alunos demonstraram muito interesse. A partir da aplicação de questionários, 
delimitou-se os assuntos mais importantes a se tratar no ambiente escolar, disso 

1      Doutorado, Departamento de Direito, braulio.magalhaes@ufjf.edu.br.
2      Graduanda, Direito, beatriz.oliver-99@hotmail.com.
3      Graduanda, Direito, cpbruno@outlook.com.
4      Graduanda, Direito, gabrieltupini@hotmail.com.
5      Graduanda, Direito, joaohenrique.dias@hotmail.com.
6      Graduanda, Direito, larissa.vieira84@hotmail.com.
7      Graduanda, Direito, lucas.aguiar.direito@gmail.com.
8      Graduanda, Direito, patrickmr.rock@gmail.com.
9      Graduanda, Direito, valturma7ufjf@gmail.com.
10      Graduanda, Direito, srodriguesyasmim@gmail.com.
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foram feitas apresentações para familiarização com o tema e promoção de oficinas 
para trabalho das questões ambientais de forma interativa. Quanto à atuação junto 
aos grupos de coleta de recicláveis, através do compartilhamento de experiências, 
foi possível conhecer o funcionamento e as relações interpessoais desse meio, 
além de trabalhar o conhecimento de métodos sustentáveis e questões relativas 
à educação ambiental. Conclusão: o trabalho com as escolas se mostrou bastante 
produtivo, mas ainda há a necessidade de aperfeiçoamento no trato de questões 
de educação ambiental, até mesmo para o cumprimento do PNED e a formação de 
agentes multiplicadores. Quanto ao trabalho nos depósitos de reciclagem, apesar 
de inicial, percebe-se a importância da troca de vivências e conhecimento para 
desenvolvimento de uma nova vertente dentro do projeto.

Palavras-chave: ODS. Educação Ambiental. Desenvolvimento Sustentável. Direitos 
Humanos.
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Acesso à Justiça no Contexto do  
Núcleo de Práticas Jurídicas

Daniel Amaral Nunes Carnaúba 1

Guilherme Gouvea de Figueiredo 2

Luciana Tasse Ferreira 3

Jean Filipe Domingos Ramos 4

Daniel Nascimento Duarte 5

Jéssica Galvão Chaves 6

Paula Carolina de Oliveira Azevedo da Mata 7

Lorena Fonseca Silva 8

Gledson Alexander Gonçalves Pereira 9

Stefany Vaz Despinoy 10

Renato Santos Gonçalves 11

Thiago Henrique Lopes de Castro 12

Isabel Durso da Silva Santos 13

Hully Pereira dos Santos 14

Anna Carolina Dias de Freitas 15

Edílson Lucas Duarte da Costa 16

Isabela Zagne Vasconcellos 17

Karina Jadejiski 18

Juliana Favorêto Ferreira 19

Pedro Henrique de Almeida Silva 20

Priscila Abdo do Couto 21

Átila Dias Alves 22

João Pedro Alves Cassiano 23
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12      Graduado, Departamento de Direito, thiagohenriquelc@gmail.com
13      Graduanda, Direito, isabel.durso@hotmail.com
14      Graduanda, Direito, hully_07@hotmail.com
15      Graduanda, Direito, anna-carolina95@hotmail.com
16      Graduando, Direito, edilsonlucasduarte@gmail.com
17      Graduanda, Direito, isabelazagne@hotmail.com
18      Graduanda, Direito, karinajadejiski@hotmail.com
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Júlia Bueno Dias 1

Lucas Tosoli de Souza 2

Silas Batista dos Santos Neto 3

Victor Carvalho Muzzi Martins 4

Camila de Almeida Miranda 5

Helen Karina Amador Campos 6

 

O projeto busca viabilizar o acesso à Justiça para a comunidade valadarense que não 
tem condições de arcar com honorários advocatícios, e que, por vezes se submete à 
violação sistemática de Direitos Humanos em virtude de processos de subjugação e 
marginalização. Busca-se, por meio do atendimento jurídico supervisionado, aproximar 
discentes, docentes e comunidade para que haja a ruptura de referidos mecanismos 
opressivos, por meio de práticas que transcendam à mera assistência processual, 
mas que também empoderem os cidadãos periféricos a partir da educação, e 
consciência de Direitos. A proposta realizada é focada em todos os cidadãos, grupos 
e movimentos sociais de Governador Valadares envolvidos em conflitos, tanto de 
natureza individual quanto coletiva. Seu objetivo geral consiste na promoção de 
integração entre comunidade e universidade através da assessoria, consultoria e 
orientação jurídicas, bem como defesa em juízo dos interesses da comunidade 
carente e seus indivíduos, em casos emblemáticos e com interesse pedagógico aos 
alunos do curso. Para tanto, estabelece-se como objetivos específicos: o atendimento 
de situações de conflito; a promoção de capacitação e conscientização sobre 
Direitos Humanos e Direitos em Geral; o acompanhamento de processos judiciais e 
administrativos; dentre outros. A metodologia utilizada para a realização do projeto 
apresentado envolve diversas ações dentre as quais se destaca: a recepção de casos 
da comunidade local; a orientação jurídica; a triagem dos casos e sua discussão; a 
apresentação das possibilidades jurídicas de satisfação dos interesses do atendido 
para a solução do conflito; e, a realização de eventos e palestras de conscientização 
de direitos junto à comunidade atendida. Como resultado, apresenta-se a realização 
de dois eventos com atendimento ao público, sendo que o primeiro evento foi em 
Novembro de 2018 e consistiu no atendimento ao público em um evento comunitário, 
cuja população alvo era composta por moradores de rua de Governador Valadares, 
com poucos atendimentos (registro impreciso), e o outro evento foi na IV Feira da 
UFJF-GV, em maio de 2019, no qual foram realizados 23 atendimentos. Além disso, há 
o atendimento de fluxo contínuo na sede do Escritório Escola de Direito. As bolsistas 
ainda participaram na apresentação do curso na IV Mostra de Profissões da UFJF-GV 
em setembro de 2019.

Palavras-chave: Acesso à Justiça. Direitos Humanos. Solução de Conflitos.

1      Graduanda, Direito, julia-bueno@hotmail.com
2      Graduando, Direito, lctosoli@gmail.com
3      Graduando, Direito, sila-neto@hotmail.com
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Promoção da Saúde e Prevenção da 
Infecções Sexualmente Transmissíveis na 
População Masculina Privada de Liberdade

Fábio Alessandro Pieri 1 
Sheyla Fernandes Conrado Lopes 2

Caio de Cássio Bernardes 3

Lucas Ribeiro A. Nascimento 4

As pessoas com privação de liberdade estão especialmente susceptíveis às IST/HIV/
AIDS pelo próprio cenário carcerário que reúne diversas situações de vulnerabilidade. A 
dificuldade de acesso às informações acerca das Infecções sexualmente transmissíveis 
representa uma dessas vulnerabilidades, pois o desconhecimento sobre sinais e sintomas 
e mesmo os modos de infecção destas doenças, configuram-se uma limitação para que os 
internos procurem o serviço. Outros fatores importantes na transmissão das IST nesses 
ambientes são a grande possibilidade de troca de parceiros e o baixo uso do preservativo. 
Diante desse cenário, o presente projeto tem como objetivo principal a integração 
extensão e pesquisa afim de descrever o perfil demográfico e epidemiológico das IST 
na população em regime socioeducativo de Governador Valadares e seu conhecimento 
acerca do HIV, sífilis, hepatite B e C, além de aconselhar sobre AIDS, hepatites virais e 
outras infecções sexualmente transmissíveis, orientar sobre o tratamento de casos 
diagnosticados de infecção por HIV ou por outra IST, oferecer informações sobre IST/HIV/
AIDS, tais como formas de contágio, danos à saúde, sintomas, tratamento e prevenção, 
proporcionar a diminuição da transmissão dessas infecções entre os adolescentes, por 
meio do fornecimento de educação em saúde, reconhecer situações de vulnerabilidade e 
das práticas sexuais de risco através de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, 
incluindo ações lúdicas e participativas entre os jovens privados de liberdade. Enfim, 
trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico e transversal, a ser realizado no Centro 
Socioeducativo de Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil, no ano de 2019. O estudo 
tem como população alvo pessoas em regime de privação de liberdade que, na ocasião, 
totalizam 50 adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa no regime 
semiaberto, fornecendo insumos para a formulação de políticas públicas de saúde 
voltadas a atenção das IST na população em regime socioeducativo do município, e a 
percepção de risco pelos adolescentes, adotando estratégias de prevenção de acordo 
com a realidade local. 

Palavras-chave: Governador Valadares. Extensão. Universidade. IST. Socioeducativo.
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Processo de Referência e  
Contrarreferência na Saúde Bucal:  

Ações Direcionadas ao Usuário

Mabel Miluska Suca Salas1

Valéria de Oliveira 2

Desirée Almeida Sausmikat 3 
Thayse Mayra Chaves Ramos4

Sarah dos Santos Barbosa5

Beneficiários da Ação. O foco do projeto são os usuários atendidos no centro de 
Especialidades Odontológicas, Unidades de Atenção Primária de Saúde e espaços 
adstritos à ESFs de Governador Valadares, MG. Objetivo. Dar continuidade às ações 
do programa PET SAUDE, realizando atividades informativas e de educação em 
saúde bucal em usuários atendidos na atenção secundária (CEO) no município de 
Governador Valadares. Promovendo a compreensão do fluxo da rede de atenção 
em saúde. Metodologia. O projeto está sendo desenvolvido desde outubro de 2018 
com previsão de término para 2020. As atividades desenvolvidas nestes cenários, 
visavam atender a demanda dos pacientes das ESFs, e incluíram ações educativas/
preventivas em programa de saúde com escolares, abordando diversas temáticas 
e com os públicos específicos. Resultados alcançados. Dados preliminares do 
programa do PET Saúde, indicaram uma falta de envolvimento dos usuários nas 
atividades realizadas no CEO e nas ESFs a respeito do processo de referência e 
contrarreferência, fundamentais para o alcance da integralidade. Atualmente são 
atendidos no CEO por mês cerca de 400 usuários em diferentes especialidades. 
Os espaços de referência foram as creches, ESFs, onde realizamos atividades de 
educação em saúde com 530 usuários e elaboramos banners explicativos sobre 
o fluxo de referência e contrarreferência a serem trabalhados na sala de espera 
do Centro de Especialidades Odontológicas bem como em Estratégias de Saúde 
da Família detectadas como cenários ainda pouco explorados. Até o presente 
momento, as atividades obtiveram resultados satisfatórios e de grande interesse 
por considerável parte dos usuários, entretanto é possível observar eventuais 
limitações. Em relação às atividades de educação em saúde, especificamente, 
observa-se excelente participação da população escolar. O projeto até agosto 
de 2019 alcançou ao todo 680 usuários. Conclusão. Houve o fortalecimento da 
integração entre serviço e ensino, promovendo a continuidade de ações iniciadas 
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no PET-Saúde fomentando a extensão do ensino, facilitando, o alcance da união na 
tríade, ensino-pesquisa-extensão. 

Palavras-chave: Integralidade, Educação em Saúde e Referência e Contrarreferência.
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Pluriversidade dos Povos e Comunidades 
Tradicionais do Watu: Educação Intercultural 

e Bem Viver no Vale do Rio Doce

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira 1

Tayara Talita Lemos 2

Gustavo de Almeida Santos 3

Abab Nino Souza Felix Pereira Batista 4

Janaína Aparecida Julião 5

Maria Clara de Queiroz Pereira 6

Falnésio Ghander Soares Borges 7

Marcela Cruz de Souza Aguilar 8

Miguel Oliveira Lima 9

Jaíne Costa Chaves 10

Matheus Martins de Souza Costa 11

Pedro Santiago Pereira Zanelatto Carneiro 12

Maria Eliana Barbosa Pereira Vieira 13

Shirley Adilson Silva 14

O projeto Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do Watu: Educação 
Intercultural e Bem Viver no Vale do Rio Doce é vinculado ao Programa NAGÔ 
(Núcleo de Agroecologia da UFJF/Campus Governador Valadares), em parceria 
com o Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), e tem por essência e 
objetivo inspirar a descolonização do pensamento acadêmico por meio do diálogo 
Inter epistêmico e inclusão de saberes tradicionais e mestres/as populares na 
universidade. Para tanto, a orientação metodológica do projeto se baseia em 
uma concepção de extensão e ensino-aprendizagem participativa, horizontal, 
intercultural e transdisciplinar. As atividades realizadas entre 2018 e 2019 incluem 
cursos de extensão com mestres/as populares na universidade, além de oficinas e 
intercâmbios nas comunidades. Visando promover o protagonismo dos mestres/
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as populares e a conservação de saberes tradicionais, os cursos e oficinas foram 
conduzidos por camponeses, indígenas, quilombolas, terapeutas tradicionais e 
educadores populares. Foram realizados 4 cursos: História e Cultura Indígena, 
com mestres/as Krenak, Pataxó e Maxakali; História e Cultura Afro-brasileira, com 
mestres/as quilombolas, representantes do movimento negro e povos de terreiro; 
Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais; e História e Cultura dos Povos 
Originários do México, ministrado por um pesquisador mexicano do povo Maya. 
Fora da universidade, foram realizadas 2 oficinas de Agroecologia e Saúde da 
Mulher em Tarumirim e na comunidade quilombola de Águas Claras (Virgolândia); 
2 Encontros de Benzedeiras e Curandeiros, em Governador Valadares e Marliéria; 
e a V Roda de Terapias Tradicionais e Saberes da Terra em Caratinga. As ações 
do projeto envolveram 241 pessoas, incluindo estudantes, professores, técnicos, 
indigenistas, extensionistas, profissionais da saúde, agricultores e representantes 
de povos e comunidades tradicionais. Contudo, mais de uma década após a Lei 
11.645/2008, que estabeleceu diretrizes para inclusão obrigatória de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo oficial da rede pública de ensino, ainda 
há uma grande lacuna na educação intercultural no Brasil. Ademais, o atual cenário 
pede cautela, resistência e persistência. Neste contexto, projetos de extensão e 
programas de formação intercultural podem ser alternativas para inclusão mestres/
as populares e socialização de conhecimentos tradicionais indígenas, quilombolas 
e camponeses na universidade pública. 

Palavras-chave: Ecologia de saberes. Interculturalidade. Socio diversidade. Direitos 
humanos. Etnociências.
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Observatório de Bioquímica e Imunologia 
Como Estratégia Educacional para o Ensino 

Fundamental nas Escolas Públicas de 
Governador Valadares
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Gustavo Henrique Coelho de Pinho 6
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Talita Ramos Siqueira 8

Introdução: O uso de metodologias de ensino mais interativas corrobora diretamente 
para a consolidação da aprendizagem, por ser uma maneira de desconstruir o modelo 
tradicional, centrado na figura do professor. Objetivo: Disseminar os conhecimentos 
de Bioquímica e de Imunologia ensinados na Universidade Federal de Juiz de Fora - 
campus Governador Valadares, para os alunos do ensino fundamental das escolas 
públicas, despertando neles o interesse pela Ciência. Metodologia: O projeto foi 
desenvolvido no período de agosto de 2018 a setembro de 2019 por professores 
da UFJF-GV juntamente com estudantes do curso de Medicina, em parceria com 
a Secretaria Regional de Educação de Governador Valadares (SRE-GV). O público 
alvo foram estudantes de quatro turmas regularmente matriculados no 9ª ano do 
ensino fundamental da Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento. Foram 
realizadas atividades práticas associadas à contextualização teórica do ensino 
de Ciências, após a apresentação e discussão teórica dos temas propostos. Tais 
atividades ocorreram mensalmente no laboratório de Ciências da escola, e eram 
pré-agendadas com o professor responsável. Ao fim de cada atividade prática, 
os alunos foram solicitados para responderem um questionário, para avaliação 
do trabalho realizado. Resultados: Foram realizadas oito atividades lúdicas e de 
experimentação em laboratório com os estudantes. As dinâmicas desenvolvidas 
foram: “Alimentação Saudável”, com a participação de 73 estudantes; “Lesão e 
processo inflamatório”, com a participação de 85 alunos na primeira vez (2018) e 

1      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, dirce.oliveira@ufjf.edu.br
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4      Graduanda, Medicina, daniela.sbarbosa20@gmail.com
5      Graduanda, Medicina, diogo.quintino@hotmail.com
6      Graduando, Medicina, gustavoh19981@hotmail.com
7      Graduanda, Medicina, mariajuliammachado@gmail.com
8      Graduanda, Medicina, talitarsiqueira@hotmail.com
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com 90 alunos na segunda vez (2019); “Mudança de pH – repolho roxo”, com a 
participação de 84 alunos na primeira vez (2018) e com 113 alunos na segunda 
vez (2019); “Filtração de água”, com a participação de 104 alunos; “Microscópio a 
laser”, com a participação de 93 alunos; “Onde está o amido?”, com a presença de 
59 alunos participantes. Houve discrepância no número de alunos nas dinâmicas, 
devido a diversos fatores que contribuíram pra a ausência a aula, tais como: eventos 
internos da escola e condições climáticas desfavoráveis. Conclusão: As atividades 
desenvolvidas geraram estímulos da capacidade crítica e criativa dos alunos, 
graças à presença da interdisciplinaridade e transversalidade nas dinâmicas, o 
que contribuiu para melhorias no processo de aprendizagem e qualidade de vida, 
colaborando também para um maior comprometimento social por partes dos 
acadêmicos.

Palavras-chave: Escolas públicas. Ciências. Imunologia. Bioquímica.
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Mundo Microbiano em Ação:  
Conceitos de Microbiologia e Parasitologia 

no Ensino Fundamental e Médio
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Os microrganismos, representados por bactérias, fungos, vírus, protozoários e 
helmintos, são estudados nas disciplinas de Microbiologia e Parasitologia. São 
ubíquos e a relação com os seres humanos, benéfica ou não, se inicia a partir do 
nascimento, considerando uma gestação saudável. Este tema é estudado em várias 
etapas no desenvolvimento escolar, em Ciências no ensino fundamental e em Biologia 
no ensino médio, de forma teórica. A proposta do projeto foi trabalhar o assunto de 
forma lúdica e prática, despertando a capacidade de observação, argumentação 
e consciência sobre saúde única, que envolve microrganismos, seres humanos e 
o ambiente em que estão inseridos de acordo com o contexto local, contribuindo 
para formação de cidadãos. As atividades foram elaboradas e desenvolvidas por 
discentes de graduação dos cursos da área da saúde da UFJF-GV, sob supervisão 
dos docentes envolvidos, promovendo um desenvolvimento científico e humano 
destes alunos ao trabalhar o conhecimento adquirido com a população. O projeto 
tem sido desenvolvido em Governador Valadares, na Escola Estadual Prefeito 
Joaquim Pedro Nascimento, com 4 turmas de 7° ano do ensino fundamental e 6 
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turmas do 2° ano do ensino médio. Os encontros são realizados uma vez por mês, 
por 50 minutos. No primeiro encontro foi aplicado um questionário de verificação 
de conhecimento, seguido de uma breve discussão do projeto. Nos demais, foram 
abordados os seguintes assuntos: Atividades práticas de coletas e crescimento de 
microrganismos e ubiquidade; Bactérias; Vírus; Fungos; Protozoários; e Helmintos. 
Sempre relacionando doenças endêmicas aos microrganismos e estratégias de 
profilaxia e controle. Nas atividades práticas, foram utilizadas amostras coletadas 
pelos alunos ou trazidas da universidade e manuseio de microscópio óptico. 
As turmas participaram com muito interesse nas atividades, com baixíssimo 
percentual de recusa. Foram realizados jogos educativos e interativos e os alunos, 
em grupo, tiveram a oportunidade de discutir os temas abordados, com entusiasmo 
e competitividade. O fechamento das atividades acontecerá em novembro de 
2019, com a realização de uma Feira de Ciências, aberta à comunidade escolar. Os 
alunos irão elaborar material para exposição, relacionados aos temas trabalhados, 
orientados pelos discentes da UFJF-GV e professores locais. Espera-se com esse 
trabalho despertar a curiosidade pela ciência, ampliar conhecimentos e promover 
uma interação entre comunidade e universidade.

Palavras-chave: Microrganismos. Microbiologia. Parasitologia. Educação. Interação 
parasito-hospedeiro. 
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Futebol Base para o Futuro
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As atividades esportivas podem contribuir para um desenvolvimento biopsicossocial 
harmonioso das crianças, possibilitando afastamento dos fatores de risco social e 
consolidação de um estilo de vida ativo na idade adulta. O presente projeto, área 
temática extensionista de Educação (linha Esporte e Lazer), visa conciliar a cultura 
lúdica, peculiar e refinada dos brasileiros jogarem futebol, com abordagens formais 
pautadas em novas pedagogias baseadas em princípios do jogo sistêmico. Entre os 
objetivos estão: i) estimular e possibilitar a prática sistemática do futebol amparada 
na pedagogia do esporte atual; iii) formar recursos humanos; e iv) possibilitar a 
realização de pesquisas. O projeto acontece duas vezes por semana (terças e quintas-
feiras, das 08h às 10hs) na Sociedade Recreativa Filadélfia (SRF) via chamamento 
Público (Edital 002/2018; contrato para concessão de espaço físico). O projeto FBF 
atende cerca de 26 alunos (10-14 anos) no contraturno escolar. Estes beneficiados 
são oriundos das escolas públicas da região da SRF. O projeto envolve quatro 
docentes, três bolsistas e 1 voluntário, todos da graduação, apresentando articulação 
com um Grupo de estudo e pesquisa (GEPCAF; Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Ciências Aplicadas ao Futebol). Entre as disciplinas do PPC relacionadas, destaca-
se: Base teórica e metodológica dos esportes; Futebol; Treinamento Desportivo; 
Crescimento e Desenvolvimento; Gestão e Organização esportiva. Como principal 
resultado do FBF, e fator contínuo de estímulo para nós, está a percepção de 
melhoria do bem-estar, disciplina e gosto pelo esporte dos beneficiados. Em fase 
de consolidação está a implementação do acompanhamento regular do rendimento 
escolar via interação com o corpo diretivo da escola. Para os acadêmicos, é notória 
a autonomia gerencial oportunizada por meio das experiências desde o processo 
de preparação, produção do conhecimento, até a intervenção. Entre outros produtos 
acadêmicos, houve a participação em três eventos internacionais com 7 resumos 
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apresentados; e um artigo internacional. Espera-se cada vez mais a efetiva relação 
dialógica entre extensionistas e sociedade, fazendo-se cumprir a função social da 
UFJF.

Palavras-chave: Futebol. Crianças. Desenvolvimento biopsicossocial. Intervenção. 
Pedagogia do Esporte.
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Estratégias de Prevenção às Infecções 
Sexualmente Transmissíveis no Contexto das 
Escolas Públicas: O Protagonismo Juvenil na 

Promoção de uma Sexualidade  
Segura e Consciente

Fábio Alessandro Pieri 1

Sheyla Fernandes Conrado Lopes 2

Caio de Cássio Bernardes 3

Lucas Ribeiro A. Nascimento 4

O presente trabalho fundamenta-se na integração extensão e pesquisa junto 
a estudantes do 2o ano do ensino médio de escolas públicas de Governador 
Valadares, no intuito de gerar conhecimentos e levar a uma melhor identificação 
do entendimento dos jovens acerca das infecções sexualmente transmissíveis e 
da autoconsciência destes acerca de sua sexualidade. A entrevista da população 
pesquisa é a opção metodológica adotada, com ênfase qualitativa, sendo um estudo 
do tipo descritivo correlacional não experimental efetuado em corte transversal, 
através do formulário de auto preenchimento voluntário e anônimo baseado no 
formulário apresentado por Correia (2013), incluindo a Escala de Conhecimentos 
sobre Planejamento Familiar, construída por Nelas et al (2010), que consta de 
perguntas auto aplicadas que analisam diferentes aspectos a ter em consideração 
quando se aborda a problemática do planejamento familiar e a Escala de atitude face 
ao preservativo e à pílula anticonceptiva, um instrumento construído por Ramos et 
al (2008), de autorresposta que pretende avaliar o nível de conhecimentos e atitudes 
dos estudantes frente ao métodos anticonceptivos. Tais fontes além de instrumentos 
a balizarem o trabalho interdisciplinar, também ajudarão a ampliar as perspectivas 
teóricas, epistemológicas e metodológicas à luz do Manual do Multiplicador: 
Adolescentes do Ministério da Saúde. O projeto foi submetido ao comitê de ética 
através da plataforma Brasil, iniciando então a avaliação na Escola Estadual Dona 
Arabela de Almeida Costa e Escola Estadual Israel Pinheiro, norteando assim os 
pontos chaves a serem abordados através da extensão. As atividades extensionistas 
buscarão um perfil lúdico para os adolescentes, permitindo uma maneira de ensinar 
diferente dos métodos tradicionais utilizadas nas escolas, permitindo o diálogo dos 
alunos com o grupo, fomentando a discussão, reflexão e desmistificação de alguns 
conceitos pré-estabelecidos pela nossa sociedade, tornando-se um momento de 
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trocas de informações e de experiências desenvolvidas e sentidas pelos próprios 
adolescentes no decorrer dessa fase cheia de conflitos e de muitas transformações. 
O Projeto, através da educação tem papel significativo na formação de valores e 
atitudes que, traduzidos em comportamentos, contribuem para a construção do 
exercício da sexualidade saudável e responsável, sendo fundamental em políticas 
de prevenção. 

Palavras-chave: Governador Valadares. Extensão. Universidade. IST. Juventude.
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Epidemiologia Aplicada à Mobilização Social (EPIMOBS) é um projeto de extensão 
que trabalha a interface entre a situação epidemiológica do município e mobilização 
social, mediante práticas de educação popular em saúde. Nesse contexto, diante das 
demandas requeridas pela Secretaria Regional de Saúde de Governador Valadares, 
os extensionistas elaboram materiais informativos e ações de intervenção voltados 
para melhoria das condições de saúde dos munícipes. Intervir sobre a realidade 
epidemiológica de Governador Valadares a fim de mobilizar a população para 
a prevenção de doenças e agravos e promoção de saúde. Capacitar os alunos 
para a promoção de educação popular em saúde. Produzir materiais que sirvam 
de apoio à Secretaria Regional de Saúde. Realizar atividades que propiciem o 
processo de corresponsabilização da comunidade acerca de seu processo saúde-
doença. Primeiramente, a Secretaria de Saúde repassa ao projeto demandas em 
saúde, que são discutidas em grupo pelos estudantes. A depender do requerido, 
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os extensionistas se organizam para elaboração de materiais – os quais são 
avaliados e corrigidos pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e 
Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares – e/ou são promovidas 
ações destinadas à melhoria dos indicadores de saúde relacionados à demanda 
proposta. A equipe do EPIMOBS produziu materiais informativos/educativos para 
a população e profissionais de saúde abordando os temas Leishmaniose visceral 
(humana e canina) e Esporotricose (humana e felina), sendo que o primeiro foi 
realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal 
de Saúde. Foram realizadas atividades em sala de espera em Estratégias de Saúde 
da Família utilizando os materiais elaborados. A equipe participou da Ação Social 
na Associação Santa Luzia, por meio de aferição de pressão arterial, medidas 
antropométricas e conversa empática com os pacientes do local, o que propiciou 
entendimento sobre saúde coletiva e atenção às necessidades de saúde com vistas 
a equidade. 

Palavras-chave: Mobilização social. Epidemiologia. Extensão. Saúde Coletiva. 
Educação Popular em Saúde.
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O EPI- OBS visa apoiar os espaços institucionais da vigilância epidemiológica (VE) 
e articulação entre atores envolvidos na análise de dados e geração de informação 
de relevância epidemiológica, que apoiem a definição de ação estratégica para 
prevenção e controle de doenças em GV. Fortalece as ações de VE, permitindo 
conhecer o comportamento de doença e agravo, oportunizando a análise e 
interpretação dos dados, recomendação de ação de prevenção e controle. O objetivo 
é promover espaço de reflexão e análise crítica do cenário epidemiológico de GV. 
Pretende-se fomentar o pensamento crítico-reflexivo sobre o impacto do trabalho 
de notificação no nível local para a robustez dos Sistemas de Informação em 
Saúde; instrumentalizar os acadêmicos dos cursos de Medicina e Odontologia para 
a análise de dados de saúde e para a elaboração de informativos sobre a situação 
de saúde do território, preparando-os para atuação pautada nas necessidades 
de saúde do território no Sistema Único de Saúde. O EPI-OBS integra pesquisa e 
extensão, permitindo o entendimento da problemática em saúde mediante o uso 
do método epidemiológico científico associado à inserção acadêmica nos diversos 
cenários epidemiológicos e social da comunidade valadarense. Utilizam-se ações 
extensionistas como os seminários de reflexão e discussão acerca da realidade 
epidemiológica e ações de prevenção, controle e promoção da saúde. Tais ações 
são e serão produtos da aplicabilidade do conhecimento científico à realidade 
social, promovendo a construção de estratégias de intervenção, a melhoria da 
capacidade de decisão e a transformação da sociedade, que transcendem à mera 
divulgação do conhecimento científico produzido pela universidade. Ao início de 
cada semestre ocorre encontro entre orientadores e representante da SMS para 
discussão e seleção das doenças/agravos de relevância epidemiológica A partir daí 
tem início o trabalho dos alunos envolvidos no projeto, com a revisão da literatura 

1      Doutorado, Departamento de Farmácia, alexandra.araujo@ufjf.edu.br.
2      Doutorado, Departamento de Medicina, eulilian.freitas@ufjf.edu.br.
3      Doutorado, Departamento de Odontologia, mabelmssalas@gmail.com.
4      Doutorado, Departamento de Medicina, waneska.alves@ufjf.edu.br. 
5      Graduanda, Medicina, dspazini.med@gmail.com.
6      Graduanda, Medicina, leticia.meyer17@hotmail.com.
7      Graduanda, Medicina, melcotaelias@gmail.com.



Seção 3 | Extensão 335

para contextualização da situação epidemiológica em nível mundial, nacional e 
regional. A coleta e posterior análise dos dados disponibilizados no SINAN e SMS é 
realizada pelos alunos, com supervisão dos orientadores. São construídos Informes 
Epidemiológicos, incluindo recomendações de ações de intervenção. Foram 
produzidos e publicados pela Secretaria de Saúde: Sífilis Adquirida, Sífilis Congênita, 
Sífilis em Gestantes, Hanseníase, Investigação de Óbitos Evitáveis e LV, Hanseníase 
em Menores de 15 anos e Coinfecção Tb-HIV. 

Palavras-Chave: Epidemiologia. SUS. Educação em Saúde. Informativos 
Epidemiológicos. Análise da Situação de Saúde. 
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O Observatório de Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EPI-OBS) tem 
como proposição visar o diálogo entre a universidade e os serviços de saúde na 
busca de estratégias para a prevenção e controle de doenças e agravos para o 
município de Governador Valadares. Os Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) têm a função de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos 
especializados, assim como manter uma interface e um acoplamento entre as 
atenções básicas e secundárias de saúde. Nesse sentido, é necessário garantir a 
qualidade desses serviços e avaliá-los continuamente, para identificar fragilidades 
e possíveis falhas que prejudiquem o seu funcionamento. O objetivo do estudo 
foi analisar a produção dos procedimentos clínicos realizados no Centro de 
Especialidades Odontológicas de Governador Valadares no período de 2008 a 
2018. Para a coleta desses dados, foi usado o Sistema de informação SIA SUS, 
do site de informações Datasus.saude.gov.br. Em que foram coletados todos 
os dados de procedimentos realizados por cirurgiões-dentistas especialistas na 
atenção secundaria, CEO desde 2008. Foram analisados um total de 1.596.771 
procedimentos entre clínicos, com finalidade diagnóstica, ações de proteção 
e prevenção e saúde, cirúrgicos e protéticos nas especialidades de Cirurgia 
maxilofacial, periodontia, endodontia, prótese e odontopediatria. Analisando 
o número de procedimentos clínicos total por especialidades e ano, foram 
observadas diferenças significativas entre as especialidades (p=0.006) e anos 
(p=0.028). Entre os anos, o número de procedimentos foi significativamente menor 
em 2010 quando comparado a 2017 (p<0.05). Conclui-se que, os procedimentos 
realizados na maioria das especialidades mantiveram um padrão constante ao 
longo dos 10 anos. As especialidades de cirurgia e odontopediatria apresentaram 
maior variação e menor número de procedimentos. Nesse sentido, é importante 
entender a filosofia do CEOs, já que trabalham em conjunto com unidades básicas 

1      Doutorado, Departamento de Medicina, euliliandf@yahoo.com.br.
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5      Graduanda, Odontologia, millenaob@outlook.com.
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de saúde, para assim, funcionar de forma integral e universal. 

Palavras-chave: Atenção Secundária à Saúde. Saúde Bucal. Observatório em Saúde. 
Avaliação de serviços de Saúde.
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Ensino de Primeiros Socorros de Urgência 
em Escolas de Nível Fundamental e Médio

Luís Fernando Deresz 1

Marília Martins Bandeira 2

Henrique Caetano Siqueira de Souza 3

Leonardo Vieira Nunes 4

Marina Fernandes Carvalho 5

Marina Gonçalves Vieira 6

Vinícius Néris de Souza 7

A promoção do conhecimento teórico-prático de primeiros socorros pode ajudar a 
evitar complicações em situações de urgência. Nesse sentido, escolas são locais 
importantes para divulgação deste tipo de informação, pois concentram grande 
número de jovens e evidências indicam que, mesmos crianças, são capazes de 
aprender métodos que auxiliem no atendimento e acesso a ajuda especializada 
em casos de urgência. Além disso, a experiência de educação em saúde pelos 
graduandos contribui para que eles aprimorem suas habilidades didático-
pedagógicas que podem ser úteis em suas atividades acadêmicas e profissionais. 
O objetivo deste projeto foi levar atividades teórico-práticas do ensino de primeiros 
socorros, por discentes dos cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, Campus Governador Valadares, tendo como principais beneficiários da ação 
escolares de ensino fundamental e médio da cidade. Como método de trabalho, 
foram realizadas reunião com os discentes, discutidos e escolhidos os temas de 
atuação de acordo com a faixa etária dos beneficiários, sendo as selecionadas: 
desmaios, queimaduras, hemorragias e obstrução das vias aéreas. Os discentes 
do projeto, via tutoria, prepararam os materiais didáticos e, sob supervisão de um 
docente, ministraram os conteúdos, em duplas ou trios, nas turmas da Escola 
Estadual Diocesano. Complementarmente, foram elaborados questionários sobre 
os temas abordados nas dinâmicas e aplicados antes e após as atividades para 
parametrizar a retenção de conteúdos pelos participantes. Durante o primeiro 
período de 2019 foram atendidos 327 alunos entre as turmas de 6º e 9º ano. 
Destes, 223 responderam o questionário após a dinâmica. Nos questionários pré-
intervenção, 61,77% dos alunos alcançaram mais de 60% de, já nas avalições pós-
dinâmica, 95,07% dos alunos obtiveram este aproveitamento (P=0,0001 pelo teste de 
Qui-Quadrado). Adicionalmente, os discentes ministrantes das atividades relataram 
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satisfação com as experiências nas atividades de ensino e estratégias pedagógicas 
aprendidas/utilizadas no processo. Diante do exposto, ainda que de forma 
preliminar, pôde-se observar que o uso de atividades teórico-práticas de primeiros 
socorros é efetivo para a promoção de conhecimento em saúde em escolares de 
ensino fundamental e médio, bem como, é uma experiência satisfatória para o 
desenvolvimento de habilidades didático-pedagógicas em discentes de graduação.

Palavras-chave: Educação em saúde. Prevenção de acidentes. Emergência.
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Educação Financeira, Conjuntura  
Econômica e Políticas Públicas:  
Construindo Jovens Cidadãos

Leandro Roberto de Macedo 1

Sergio Louro Borges 2

John Leno Castro dos Santos 3

Aryany Atzori de Souza Alves 4

Bruna da Silva Queiroz 5

Samara Silva Conrado Sampaio 6

O tema Educação Financeira é relevante como política pública, sendo incluída no 
planejamento do governo federal por intermédio da Estratégia Nacional de Educação 
Financeira (ENEF), que favorece a promoção da educação financeira e previdenciária, 
o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional 
e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. O Indicador de 
Educação Financeira – IndEF, divulgado em 2014, aponta para o desconhecimento 
dos conceitos difundidos pelo projeto proposto (SERASA CONSUMIDOR e IBOPE 
INTELIGÊNCIA, 2014). Verificou-se, segundo a referida pesquisa, o crescimento 
da inadimplência sem contrapartida estrutural, ou seja, sem crescimento do 
desemprego. Como uma das prováveis causas desse crescimento, o relatório 
aponta a deficiência na educação financeira dos brasileiros. A pesquisa revela ainda 
que entre os jovens de 16 a 24 anos, 40% não conseguem controlar a relação renda 
versus consumo, e 62% não fazem nenhum tipo de planejamento para o longo prazo, 
representado pela aposentadoria. Em acréscimo, nos relatórios mais recentes do 
IndEF, 2014 e 2017, na diferenciação por idade, os jovens de 16 a 24 apresentaram 
o menor nível de conhecimento geral sobre educação financeira (SERASA 
CONSUMIDOR e IBOPE INTELIGÊNCIA, 2018). Na cidade de Governador Valadares, 
esta população é composta também pelos alunos matriculados no ensino médio, 
que totalizam 11.722 matriculados na rede de ensino estadual, federal e privada 
(INEP, 2017). Considerando somente as escolas públicas, a quantidades de alunos 
matriculados é de 10.578 (88,4% do total) na rede Estadual e 219 (1,9% do total) na 
rede Federal (INEPDATA, 2017). Buscando contribuir na melhoria do conhecimento 
sobre o tema Educação Financeira o presente projeto buscou promover e fomentar 
a cultura de educação financeira, análise econômica e de políticas públicas entre os 
jovens, principalmente, da rede pública de ensino da cidade de Governador Valadares 
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promovendo palestras e eventos sobre o tema, em sua maioria, ministrados pelos 
discentes participantes do projeto. Como resultado, ao longo dos últimos 12 meses, 
o presente projeto levou o conhecimento sobre o tema por meio de participação 
em 5 eventos, apresentação de 5 palestras e organização da segunda edição da 
Semana Nacional de Educação Financeira, evento apoiador das propostas da 
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), atingindo um público total de 
aproximadamente 250 pessoas.

Palavras-chave: Educação financeira. Consumo consciente. Gestão de renda.
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Cursinho Comunitário Camponês e Popular
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Camila Souza Guimarães 7
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Victor Hugo da Silva Almeida  15

Victor Lago Rodrigues 16
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Yzamara Dutra Guerrieri 18

O Cursinho Comunitário Camponês e Popular é um Projeto de Extensão da UFJF/
Campus GV e tem como objetivo principal contribuir para que jovens em situação 
de vulnerabilidade social oriundos das escolas públicas de Governador Valadares 
e região do Vale do Rio Doce ingressam no Ensino Superior Público. O Cursinho 
é gratuito e atende, especificamente, estudantes que estão cursando o 3o ano 
do ensino médio ou que já concluíram o ensino médio. As metas do projeto são: 
Realizar atividades pedagógicas sobre os conteúdos básicos do ENEM; Orientar os 
estudantes sobre as formas de ingresso no ensino superior, as políticas afirmativas 
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e de permanência estudantil nas universidades; Garantir uma formação política 
e cidadã através da Educação Popular; Possibilitar uma sociabilidade integrativa 
com a diversidade cultural da região do Vale do Rio Doce. Os pressupostos 
teóricos- metodológicos que norteiam o projeto tem como base a teoria social 
crítica do materialismo-histórico-dialético e a educação popular, o que nos permite 
compreender o papel que a educação formal cumpre nesta sociedade, qual seja 
de reprodução das relações sociais de desigualdade. E ao mesmo tempo, permite 
perceber as perspectivas e potencialidades transformadoras da Educação Popular 
de não somente ensinar, e sim educar. A diferença entre a mera escolarização e 
a Educação Popular é ir para além da transmissão de informações, possibilitando 
ao jovem estudante uma inserção cidadã, permitindo-o se localizar nas diversas 
relações sociais e econômicas, enxergar as contradições e atuar na busca de 
soluções para os problemas sociais. Através da metodologia participativa baseado 
na Educação Popular, o Cursinho oferece diversas atividades pedagógicas (aulas, 
oficinas, seminários, debates etc.) em busca de preparar os estudantes para realizar 
as provas do ENEM. Até o momento o projeto apresentou bons resultados, no final de 
2018 o Cursinho foi realizado de forma intensiva com duas turmas de 30 estudantes 
cada, dois quais 10 conseguiram ser aprovados em instituições públicas do ensino 
superior. Já em 2019 iniciamos em abril com duas turmas de 35 estudantes cada e 
esperamos aumentar o número de aprovados. 

Palavras-chave: Cursinho Pré-ENEM. Educação Popular. Universidade. 
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Centro de Iniciação,  
Formação e Rendimento em Atletismo 
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Sylvânia Alves Batista e Silva 5

Os participantes do projeto eram crianças e adolescentes de 7 e 17 anos de 
idade, estudantes da rede municipal, estadual e privada de ensino. O projeto é de 
aberto à jovens de toda cidade. As atividades foram realizadas no contra turno 
escolar, sem prejuízo à grade de horários dos colégios e teve como objetivo geral, 
concretizar o direito social de crianças e adolescentes praticarem atividades 
esportivas sistematizadas, proporcionando o desenvolvimento e o rendimento, 
enfatizando a formação psicofísica, motora e cidadã dos jovens. Os objetivos 
específicos são: oportunizar a prática do atletismo entre crianças e adolescentes 
por meio de treinamentos da marcha atlética, corridas de velocidade, meio fundo 
e fundo, saltos horizontais e verticais, arremessos e lançamentos. A metodologia 
do desenvolvimento das atividades, é a formação para provas combinadas 
no atletismo, neste modelo os jovens ao iniciar, vivenciam todas as provas do 
atletismo, e de acordo com sua aptidão e desenvolvimento será direcionado para 
uma prova onde apresenta maior propensão para alcançar bons resultados. Os 
treinos foram ministrados pelos alunos bolsistas e voluntário sob supervisão 
do coordenador e a divulgação foi realizada através de visitas nas escolas 
com palestras, exibições e atividades para o público-alvo do projeto. O horário 
de realização do projeto foi segunda, quarta e sexta de 15 às 17 horas. Os 
treinamentos aconteceram na Estação Olímpica. Os alunos do projeto tiveram 
a oportunidade de participar dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), na 
cidade de Uberaba, disputando com os melhores atletas do estado a nível escolar, 
colocando em prática o aprendizado adquirido durante os treinamentos. De forma 
qualitativa, os professores e funcionários do colégio perceberam melhora no 
comportamento dos alunos participantes do projeto, não foi possível verificar 
a melhora percebida através de algum instrumento que trouxesse informações 
de caráter científico. O desempenho esportivo foi avaliado de forma qualitativa, 
baseado nos resultados individuais do aluno. A proposta futura do projeto é o 
desenvolvimento do atletismo paralímpico, proporcionando ao aluno deficiente a 
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oportunidade de treinamento e aproximação do esporte sistematizado. Para os 
alunos bolsistas e voluntários, é uma grande contribuição para sua formação, ao 
colocar em prática os conteúdos apreendidos nas disciplinas. 

Palavras-chave: Atletismo. Esporte. Jovens Atletas. Formação. Rendimento 
esportivo. 
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Aplicação de Dados da  
Pesquisa Nutricional para Estímulo de 

Hábitos Alimentares Adequados 

Antônio Frederico de Freitas Gomides 1

Cibele Velloso Rodrigues 2

Fernanda de Oliveira Ferreira Andrade 3

Gisele Queiroz Carvalho 4

Maria Anete Santana Valente 5

Nilcemar Rodrigues Carvalho Cruz 6

Thaisa Netto Souza Valente Frossard 7

Bruna Gomes Botelho 8

Natalia Smider de Oliveira 9

Raquel Teixeira Vigiani 10

Estudos apontam para um inadequado consumo alimentar por crianças e 
adolescentes, com preferência de alimentos de alto valor calórico, ricos em gordura 
saturada, colesterol, açúcar e sal, além da ingestão de quantidades reduzidas de 
alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais, como frutas, hortaliças e cereais 
integrais (ASSIS et al., 2010; IULIANO et al., 2004; GARCIA et al., 2003). Elaborar e 
aplicar instrumentos de educação nutricional adequados ao perfil e às necessidades 
das crianças e adolescentes matriculados em escola pública, participantes de 
uma pesquisa. O público alvo/beneficiário foi de 107estudantes de uma escola 
pública de Governador Valadares, Minas Gerais. Para a avaliação antropométrica 
foram aferidos peso e altura de acordo com técnicas padrão utilizando balança 
digital com precisão de 0,1 kg (Sanny®) e estadiômetro com precisão de 0,1 mm 
(Alturaexata®). O índice de massa corporal (IMC) foi calculado e utilizado para 
análise do peso corporal de acordo com o índice IMC/idade, enquanto a altura foi 
analisada pela estatura/idade. A classificação do estado nutricional foi de acordo 
com os pontos de corte propostos pelas Curvas de Crescimento da OMS de 2007. 
Para elaboração dos instrumentos e organização das atividades educativas, 
utilizou-se como referência materiais educativos do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, cartilhas desenvolvidas pela Coordenação de Vigilância 
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Nutricional, Seminário de extensão Universitária e artigo cientifico da área. A 
prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 15,89% e 12,15%%, respectivamente. O 
baixo peso e baixa estatura foi de 4,67%. As atividades educativas foram realizadas 
em oito encontros durante 2 meses, com duração aproximada de 30 minutos cada, 
em sala de aula e com o acompanhamento dos professores regentes. As ações de 
educação alimentar e nutricional, mesmo quando desenvolvidas em período curto 
de tempo, se consolidam como uma crucial estratégia de promoção de hábitos 
alimentares saudáveis, principalmente na infância, quando são construídos os 
primeiros hábitos.

Palavras-chave: Sobrepeso infantil. Avaliação antropométrica. Educação alimentar 
e nutricional.
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Tecnologias Sociais e Agroecologia no 
Campo e na Cidade: A Experiência  

de um Projeto de Extensão 
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Miguel de Oliveira Lima 5
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Este projeto é vinculado ao Programa NAGÔ (Núcleo de Agroecologia da UFJF/
Campus Governador Valadares), realizado em parceria com o Centro Agroecológico 
Tamanduá (CAT), e tem como objetivo implantar, acompanhar e promover tecnologias 
sociais de base agroecológica junto a comunidades rurais e urbanas no Território 
Médio Rio Doce. Por meio de metodologias participativas voltadas para a troca de 
saberes e a construção coletiva do conhecimento, as ações extensionistas do projeto 
contemplaram as dimensões teórica e prática na organização de cursos, oficinas, 
mutirões e intercâmbios abrangendo temas relacionados às tecnologias sociais de 
base agroecológica. Entre 2018 e 2019 foram realizadas 15 ações extensionistas: 
6 oficinas para implantação de um sistema de Produção Agroecológica Integrada 
e Sustentável (PAIS) no Assentamento 1º de Junho (Tumiritinga/MG), com mais 
de 80 participantes e com carga horária total de 24 horas; 2 cursos de formação 
para acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com mais de 
40 participantes e carga horária total de 8 horas cada; 3 oficinas de produção de 
mudas com mais de 140 participantes e carga horaria de 8 horas cada; um mutirão 
e um intercâmbio para implantação de um Lago de Múltiplo-uso no Acampamento 
Cachoeira da Fumaça (Governador Valadares/MG), com carga horária de 16 horas 
e 17 participantes; uma oficina para implantação de um minhocário campeiro em 
Matias Lobato/MG com a participação de 5 pessoas e carga horária de 8 horas; uma 
oficina de Horta suspensa, tinta de solo e terapias tradicionais com a participação 
de 80 pessoas e carga horária de 8 horas. As atividades desenvolvidas abrangeram 
mais de 300 beneficiários, incluindo agricultores, técnicos, estudantes e professores, 
jovens, adultos e idosos entre 15 anos e 73 anos de idade, de variadas classes 
socioeconômicas, origens étnicas e identidades culturais. Levando em consideração 
os resultados obtidos, e após posterior avaliação das metodologias e objetivos que 
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foram propostos, observou-se que o projeto contribuiu na busca por alternativas 
de trabalho e geração de renda, além da promoção de saúde, soberania alimentar 
e inclusão social entre as comunidades e pessoas envolvidas nos espaços de 
construção coletiva do conhecimento agroecológico e implantação de tecnologias 
sociais no campo e na cidade.

Palavras-chave: Agroecologia. Agricultura familiar. Extensão rural. PAIS.
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NAGÔ - Núcleo de Agroecologia de 
Governador Valadares: Semeando a Agro 

biodiversidade e a Transição Agroecológica 
no Território Médio Rio Doce 
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O Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares (NAGÔ) foi criado em 2013 
e se consolidou como Programa de Extensão da UFJF em 2018 com o objetivo 
de fortalecer a Agroecologia no Território Médio Rio Doce por meio de projetos e 
ações de extensão integradas à educação intercultural e à pesquisa-ação em prol 
do Bem Viver e da socialização conhecimentos, práticas e tecnologias sociais de 
base agroecológica como estratégias de superação de problemas socioambientais 
enfrentados na região. O programa tem como parceiros o Centro Agroecológico 
Tamanduá (CAT), o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Governador Valadares 
(STR-GV), a Associação de Terapeutas das Culturas Tradicionais (ATCT) e o Centro 
de Referência em Direitos Humanos (CRDH) na condução de 4 projetos de extensão: 
Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do Watu; Rede Tamanduá de 
Prosumidores Agroecológicos; Tecnologias Sociais e Agroecologia no campo e na 
cidade; e Direitos Humanos e Justiça Socioambiental. A orientação metodológica do 
programa segue uma concepção de extensão/comunicação participativa, horizontal, 
intercultural e transdisciplinar visando viabilizar espaços de troca de saberes e 
construção coletiva do conhecimento. Entre 2018 e 2019, foram organizadas 18 
oficinas, 12 eventos, 8 intercâmbios e 7 cursos, além de outras ações realizadas em 
10 municípios do Território Médio Rio Doce. As atividades dos projetos vinculados 
ao NAGÔ envolveram um total de 1728 participantes oriundos de 54 municípios de 
MG, ES, RJ e SP, incluindo agricultores familiares, assentados de reforma agrária, 
quilombolas, indígenas das etnias Krenak, Pataxó, Maxakali, Guarani, Puri, Tuxá e 
Maya, estudantes de diferentes níveis de ensino (fundamental, médio, graduação e 
pós-graduação), professores, técnicos, pesquisadores, extensionistas, profissionais 
da saúde, terapeutas tradicionais, artistas e educadores populares. Neste contexto, 
a abrangência e o impacto de tais ações extensionistas, bem como a participação 
e o envolvimento de movimentos sociais, entidades camponesas, povos e 
comunidades tradicionais junto ao NAGÔ demonstra seu compromisso com a 
função social da universidade pública. Conclui-se que o programa proporciona ricas 
trocas de saberes entre os envolvidos e incentiva a multiplicação de espaços de 
formação que valorizem o diálogo entre conhecimentos acadêmicos e tradicionais 
na construção de novos caminhos para um futuro ecologicamente sustentável, 
socialmente justo e culturalmente plural.

Palavras-chave: Ecologia de saberes. Bem viver. Interculturalidade. Agricultura 
familiar. Soberania alimentar.
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Formação e Sensibilização para  
Organização Coletiva de Catadores Avulsos 

em Governador Valadares/MG 

Fernanda Henrique Cupertino Alcântara 1

Rosana Ribeiro Felisberto 2
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Ana Caroline Tessarolo Gasparini Delmaestro 4
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Este projeto atua em consonância com as atividades extensionistas realizadas 
pela mesma equipe de coordenadores junto à ASCANAVI e ASCARF, no Município 
de Governador Valadares/MG. O intuito é manter os trabalhos realizados com 
essas mesmas instituições e, ao mesmo tempo, tentar criar condições para que 
os catadores avulsos, atuantes na região central do referido Município, também 
possam ser beneficiários das oficinas de formação em Economia Solidária e da 
assessoria jurídica fornecida aos grupos formais. Em parceria com a CIMOS/MPMG, 
o CPV, a Cáritas e a Pastoral de Rua de Governador Valadares, busca-se fortalecer 
e ampliar a coleta seletiva, estimular as práticas de logísticas reversa e disseminar 
mecanismos de melhoria das condições de vida, renda e trabalho dessa categoria 
de trabalhadores.

Palavras-chave: Economia solidária. Catadores avulsos. Governador Valadares
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Direitos Humanos e Justiça Sócio-ambiental

Tayara Talita Lemos 1

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira 2

Gustavo de Almeida Santos 3

Gilberto Bramusse de Souza Caetano 4

Stephany Laysa Magalhães Ferreira 5

Thamara Andrade Magalhães 6

Bianca de Jesus Souza 7 

O projeto atua especialmente em dois eixos temáticos: Assessoria jurídica à 
comunidade quilombola Ilha Funda, na zona rural do município de Periquito/MG, bem 
como à comunidade quilombola Águas Claras, na zona rural de Virgolândia/MG; A 
metodologia empregada na realização das ações é a formação a partir de bibliografias 
específicas, bem como idas a campo, a fim de, a partir do diálogo com os membros 
das comunidades, sistematizar suas demandas e seus direitos específicos e pleiteá-
los junto aos órgãos competentes. Os resultados obtidos até então dirigem-se à 
elaboração de novos estatutos, convertendo as associações rurais em associações 
de comunidades quilombolas, o que viabilizará a efetivação de direitos específicos 
para comunidades remanescentes de quilombos, bem como a sistematização de 
garantias previstas nas legislações pertinentes a povos quilombolas e que ainda 
não são gozadas. Assistência jurídica ao Centro Agroecológico Tamanduá (CAT) 
no processo de implantação da assessoria técnica às comunidades atingidas pelo 
rompimento da barragem de rejeitos da Samarco/Vale/BHP-Billiton, em 2015. A 
partir do desastre/crime na bacia do Rio Doce, percebem-se os efeitos continuados 
do mar de lama tanto para a biota, quanto para a comunidade, o que deu ensejo à 
celebração de termos de ajustamento de conduta e outros acordos judiciais entre 
as comunidades atingidas e as empresas responsáveis. Um dos resultados desses 
acordos, foi que as comunidades teriam direito a assessorias técnicas de entidades 
que viabilizariam, por meio de profissionais especializados, a reparação dos prejuízos 
sofridos. Diante disso, o CAT foi uma das entidades vencedoras do processo de 
seleção e ficou responsável por assessorar as comunidades de Tumiritinga/MG e 
Galileia/MG. O projeto assessora o CAT nas ações de aconselhamento jurídico aos 
afetados quanto a seus direitos e garantias, além de buscar reparações em relação 
às perdas relacionadas ao ecossistema e às atividades econômicas, às vidas das 
pessoas, prejudicadas pelo racionamento e contaminação da água e ao modo de 
vida local. Isso tudo se dá a partir da atuação no processo de implantação dessa 
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ONG como assessoria técnica dessas comunidades. A fim de promover uma maior 
eficácia quanto à atuação conjunta ao CAT, os resultados até então obtidos foram 
no sentido de ter sido feita a sistematização dos dados referentes aos atingidos, 
bem como o estudo e acompanhamento dos processos judiciais e da legislação 
que envolvem os casos.

Palavras-chave: Desastre. Direitos Humanos. Quilombola. Assessoria.
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Coleta Seletiva Solidária e Consumo 
Sustentável - Implementação do  

Decreto 5.940/2006

Fernanda Henrique Cupertino Alcântara 1

Lauriane Carvalho Rocha 2

Marcella Lourenço Pereira 3

O presente projeto objetiva auxiliar os trabalhos da Comissão de Coleta Seletiva 
Solidária (CCSS), no Campus da UFJF-GV. Visa, ainda, contribuir para a organização e 
implementação de ações capazes de permitir o alcance dos resultados pretendidos 
pela CCSS e o atendimento ao Decreto 5940/2006. Tal Decreto determina que as 
instituições públicas federais promovam a destinação correta dos resíduos sólidos por 
elas produzidos. Essa destinação precisa, identificar e contemplar empreendimento 
econômicos solidários (EES) de reciclagem. No caso de GV, atualmente, conta-se 
com a Associação de Catadores de Material Reciclável Natureza Viva (ASCANAVI), 
a Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos Reciclando Hoje Por Um Futuro 
Melhor (ASCARF) e a Associação Rio Limpo, beneficiárias das ações do projeto, 
bem como a sociedade civil e a comunidade acadêmica. O projeto também objetiva 
estimular e auxiliar a formação e atuação de outras CCSS em outras instituições 
públicas federais sediadas no Município de Governador Valadares/MG e entorno. 
Para tanto, utiliza-se a metodologia de pesquisa-ação, a qual em sua multiplicidade 
de formas (pesquisa diagnóstico, pesquisa participante, pesquisa empírica e 
pesquisa experimental, entre outras), refere-se obstinadamente à avaliação contínua 
da prática, sua reformulação, nova implementação e reavaliação sucessivas. Quanto 
aos resultado, mesmo estando em execução é possível visualizar os seguintes até o 
momento: A realização I Seminário Nacional de Economia Solidária, Desenvolvimento 
Sustentável e Educação Ambiental, idealizado pela CCSS com auxílio do presente 
projeto, bem como a execução de ações de logística reversa incentivadas pela 
comissão; Foram realizadas oficinas na ASCARF, ASCANAVI E RIO LIMPO com apoio 
das discentes do projeto; Iniciou-se o trabalho de conscientização e informação sobre 
consumo sustentável, economia solidária e descarte correto de resíduos sólidos 
dentro das escolas, públicas e particulares, de GV; O projeto ainda obteve espaço de 
fala nos eventos realizados pela UFJF a fim de sensibilizar a comunidade acadêmica 
nesse sentido.

Palavras-chave: Coleta seletiva. Reciclagem. Economia solidária. Decreto 5940/2006. 
Comissão de coleta seletiva solidária.
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Associação de Catadores do Turmalina - 
Formação e Assessoria Jurídica 

Fernanda Henrique Cupertino Alcântara 1

Rosana Ribeiro Felisberto 2

Fernanda Gabrielle de Matos Scher 3

Isabelle Vieira Barros 4

Júlia Vingren Ferreira Oliveira 5

Larissa Shuvarz Marciano 6

Nikoly Helen Ferreira  7 
Rafaela Aguiar Salviano de Faria 8

O projeto de extensão surgiu de uma demanda espontânea do Centro de Prevenção 
à Criminalidade/GV, do Programa Mediação de Conflitos/MG, com o apoio da 
CIMOS/MPMG para que a UFJF/GV fornecesse assistência técnica a um grupo 
de catadores presentes no transbordo do Município de Governador Valadares/
MG. Com isso, a parceria teve início com uma “análise situacional”, que foi feita 
por meio da coleta de informações com o grupo da associação de catadores do 
Turmalina e instituições parceiras. Assim, os beneficiários do projeto são os 
associados e associadas da ASCARF e suas respectivas famílias. O projeto tem 
como objetivos: contribuir para o fortalecimento de práticas de ES e reciclagem em 
Governador Valadares e entorno; prestar atendimento contínuo na formação em ES 
e assessoria jurídica à Ascarf/GV; fornece oficinas de formação aos associados; 
incentivar políticas públicas municipais de reciclagem em Governador Valadares 
e entorno; estimular, particularmente, parceria entre a UFJF-GV e a associação de 
catadores do Turmalina/Governador Valadares quanto à destinação do material 
reciclável descartado pela primeira, acionando a Comissão de Coleta Seletiva 
Solidária; promover atividades de valorização da coleta de material reciclável e do 
papel dos catadores e associados neste processo; e identificar e estimular a entrada 
de novos associados e a organização administrativa, jurídica, contábil e econômica 
associação. Dessa forma, o projeto de extensão visa participação e horizontalidade 
na produção de conhecimento e utiliza, como metodologia, a ideia de pesquisa ação 
que remete a um diálogo contínuo entre pesquisa e prática (TOLEDO et ali, 2014). 
Também, o projeto atua coletando dados, promovendo a observação sistemática e 
contínua, além de fornecer intervenções de conteúdo por meio de oficinas, traçando 
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estratégias para a superação das limitações encontradas. As assessorias jurídicas 
levam em consideração as demandas apresentadas pela associação, visando a 
perspectiva participativa e colaborativa, horizontalmente estabelecidas, de modo 
a serem apresentadas e debatidas com todo o grupo. Até o presente momento, 
o projeto teve como resultados a classificação para o edital de recebimento de 
recursos pela ANCAT, também, a realização de campanhas junto à comunidade 
acadêmica, para a arrecadação de buchas de cozinha usadas, já com o envio da 
segunda remessa, e de materiais de escrita usados, já com o envio da primeira 
remessa.

Palavras-chave: Economia solidária. Cooperativismo. Associativismo. Geração de 
renda. Resíduos sólidos.
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Viver Bem e Mais: Idosos em Movimento
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O envelhecimento pode vir acompanhado de alterações fisiológicas e limitações 
funcionais, corroborando a piora da saúde e qualidade de vida (QV) do idoso, gerando 
repercussões físicas, intelectuais e sociais. A atual dinâmica social distancia idosos, 
especialmente institucionalizados, da oportunidade de práticas de atividades físicas, 
aumenta incidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), incapacidade 
funcional e fragilidade. Idosos institucionalizados apresentam características 
peculiares em relação àqueles vivendo na comunidade, como a perda de contatos 
sociais e isolamento, maior frequência de DCNTs e maior vulnerabilidade. Diante do 
exposto, o objetivo deste projeto é promover saúde e QV em idosos residentes em 
uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, denominada Lar dos Velhinhos, 
situada em Governador Valadares/MG; é uma associação civil de direito privado, 
filantrópica e beneficente, fundada em 1938. O projeto é formado por docentes e 
discentes dos cursos de Educação Física e Fisioterapia da UFJF/GV, que realizam 
atividades no local duas vezes por semana. As ações tiveram início em agosto de 
2018, com reconhecimento inicial dos idosos e da dinâmica do local, aplicação 
de anamnese e questionários, avaliação funcional e cognitiva, com posterior 
delineamento do perfil dos idosos e planejamento das atividades iniciais. Nesta 
abordagem, este projeto tornou-se um centro de convergência em que professores, 
estudantes, famílias e comunidade trabalham para um objetivo comum: promover 
nos idosos a melhora das capacidades físicas, o desenvolvimento de habilidades 
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para as atividades de vida diária e a redução da dependência. A prática de atividades 
é realizada a partir dos resultados dos testes iniciais, e também da avaliação 
diária feita por discentes, sob orientação e supervisão. Idosos que apresentam 
maior vulnerabilidade funcional e/ou enfermidades que impedem a realização 
das atividades realizadas em grupo, são direcionados a intervenções individuais 
específicas realizadas pelos discentes de Fisioterapia. Aqueles que possuem 
condição (mesmo que limitada) de realizar atividades físicas e recreativas coletivas, 
participam de aulas conduzidas por alunos dos cursos de Educação Física e 
Fisioterapia. Após um ano de atividades, foi possível constatar maior adesão dos 
idosos ao Projeto, além de melhora no engajamento e na execução de exercícios e 
tarefas motoras diversas.

Palavras-chave: Idoso institucionalizado. Atividade Física. Promoção de Saúde.
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Sorriso na Melhor Idade
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Programas dirigidos à população idosa ainda são raros no Brasil. As poucas 
pesquisas epidemiológicas realizadas mostram uma situação preocupante em 
relação à saúde bucal. Sem renda para a utilização de serviços privados e sem 
prioridade nos serviços públicos, grande parte dos idosos institucionalizados 
apresenta elevada demanda odontológica: ausências dentárias, doença periodontal, 
lesões da mucosa bucal e necessidades protéticas. Assim, propõe-se promover 
educação em saúde bucal na Casa de Recuperação Dona Zulmira da Sociedade 
São Vicente de Paula - Governador Valadares - MG. Buscou-se promover e estimular 
a educação em saúde bucal de internos (n=65) e cuidadores (n=14) que atuam no 
asilo, auxiliando na realização de um atendimento humanizado de forma integral, 
multidisciplinar, qualificando os atores envolvidos na promoção de saúde bucal e 
melhorando a qualidade de vida. Foram desenvolvidas atividades abordando temas 
como: noções básicas de saúde, saúde e higiene bucal, alternativas protéticas 
existentes, cuidados para manutenção de próteses dentárias, importância do 
acompanhamento periódico com profissional Cirurgião-Dentista. Previamente às 
atividades realizou-se a aplicação de questionário e exame clínico dos internos 
para constatar as principais demandas, que nortearam o desenvolvimento das 
atividades lúdicas. A aplicação de outro questionário foi realizada para constatar as 
principais dúvidas existentes entre os cuidadores e nortear os encontros pessoais 
e à distância, utilizando-se da criação de um grupo em aplicativo para estimular 
o debate dos assuntos utilizando vídeos informativos. As ações viabilizaram a 
detecção e direcionamento dos internos para o atendimento especializado nas 
clínicas odontológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador 
Valadares. As ações voltadas para os cuidadores agregaram novos conhecimentos 
e viabilizaram trocas de experiências, que contribuíram para o crescimento pessoal 
e profissional da equipe do projeto. Os resultados podem ser verificados por meio 
da adesão às atividades do projeto, incorporação de hábitos saudáveis na rotina 
diária dos internos e cuidadores e constatação da melhoria dos quadros clínicos 
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de saúde bucal dos internos. Constatou-se também que a participação dos alunos 
de graduação no presente projeto contribuiu para formação de profissionais mais 
sensibilizados e preparados para o cuidado em saúde de forma integral.

Palavras-chave: Saúde Bucal. Idoso. Qualidade de vida.
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Sorriso - Canal Digital

Rodrigo Furtado de Carvalho 1

Amanda Lima Santos 2

Camila Lima Temponi 3

Raquel Ribeira de Oliveira 4

Rhaíssa Ferreira Canutto 5

O advento da internet integra um dos mais importantes avanços tecnológicos da huma-
nidade. Seu alcance aliado à sua rápida popularização demonstra como esta transfor-
mação ocorreu, se tornando um dos meios de comunicação mais utilizados pela popu-
lação atualmente. A internet é, hoje, um instrumento de formação de opinião, um espaço 
onde todos são fontes de conhecimento e de disseminação de informações. Neste con-
texto, aparece um novo formato de educação, no qual há necessidade de desenvolver 
um conjunto de atividades didático-pedagógicas a partir das tecnologias disponíveis. 
Assim, objetivou-se dinamizar, amplificar e atuar como ferramenta de atualização e pro-
pagação de informações relacionadas à odontologia. O grupo de pessoas abordados no 
presente projeto não tem restrição de idade, classe socioeconômica, cultural ou política. 
É composto por curiosos ou pacientes que irão ser submetidos a algum procedimento e 
buscam informações sobre os diferentes assuntos relacionados à odontologia. Engloba 
também acadêmicos pertencentes aos cursos de saúde em diferentes níveis de conhe-
cimento e formação e profissionais já atuantes no mercado de trabalho que desejam 
atualizar seus conhecimentos. Através da criação do canal na plataforma digital YouTu-
be, foi realizada uma postagem mensal contendo entrevista informativa, com duração 
aproximada de 15 minutos. Estas foram gravadas com câmera digital (Canon T6I Rebel) 
em uma sala da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares, 
padronizando qualidade de imagem, som e iluminação. Foram abordados os seguintes 
temas nas entrevistas: Laminados cerâmicos; Sorriso gengival; Clareamento dental; Le-
sões cervicais não cariosas; Overdentures; Próteses bucomaxilofaciais. Nesta platafor-
ma digital, vídeos foram salvos e estão à disposição para serem assistidos a qualquer 
momento. O uso dos recursos disponíveis permite a complementação e o aprofunda-
mento do conhecimento, se tornando dessa maneira, uma extensão do espaço físico 
do contexto acadêmico. Diante disto, constata-se uma aproximação entre população, 
acadêmicos e profissionais, fazendo com que o conhecimento se torne mais acessível, 
de forma prática e dinâmica, através de uma fonte com base científica introduzida em 
uma base de dados comum e acessível a todos.

Palavras-chave: Odontologia. Educação. Saúde Bucal.

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, rodrigo.carvalho@ufjf.edu.br
2      Graduanda, Odontologia, amanda.s95@hotmail.com
3      Graduanda, Odontologia, camila_temponi@hotmail.com
4      Graduanda, Odontologia, raqueloliveira-95@hotmail.com
5      Graduanda, Odontologia, rferreiracanutto@hotmail.com
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Sala de Espera: Enfoque em Pacientes com 
Diabetes Tipo 2 Atendidos na Clínica Escola

Daniela Corrêa Ferreira 1

Maria Anete Santana Valente 2

Maria Cristina de Albuquerque Barbosa 3

Felipe Alves de Almeida 4

Carolina Aparecida de Sousa 5

Raquel Teixeira Vigiani 6

A sala de espera constitui um momento propício para que haja a realização de pro-
cessos de educação nutricional, que pode ser muito útil para pacientes portadores de 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), possibilitando a compreensão de maneira simples e 
didática de temáticas importantes, para o estímulo ao autocuidado e a adesão ao tra-
tamento. O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica não transmissível, de causa 
multifatorial e que tem aumentado exacerbadamente, tornando-se um problema de 
saúde pública e preocupação constante da atenção básica. O objetivo do presente 
projeto é desenvolver ações sistemáticas de caráter nutricionais e educativas, visan-
do à promoção da saúde e prevenção de agravos dos usuários com Diabetes tipo 2. 
A equipe de educação em saúde composta por professores, técnicos em educação 
e alunos de graduação do curso de Nutrição da UFJF – Campus Governador Valada-
res desenvolveram atividades de educação nutricional para pacientes com Diabetes 
Mellitus (beneficiários da ação), durante o horário de espera de seu atendimento abor-
dando assuntos essenciais para o controle e prevenção de agravos desses pacientes. 
Para a ação, foi realizado planejamento da ação e elaboradas estratégias e materiais 
didáticos, de acordo com a necessidade de cada tema. Após as ações na sala de espe-
ra, foram realizadas avaliações crítico-reflexiva do trabalho desenvolvido em reuniões 
com a equipe. Neste projeto pôde-se perceber que após as metodologias utilizadas 
como murais informativos, pequenas orientações nutricionais envolvendo o consumo 
de macronutrientes, os participantes compreenderam a abordagem e enriqueceram 
esta troca de conhecimentos com experiências vivenciadas por eles em relação ao 
tema exposto. Portanto conclui-se que a interação com os pacientes diabéticos nos 
momentos em que foram realizadas as salas de espera apresentou-se bastante pro-
dutiva, onde os mesmos sentiram-se confortáveis para elencaram e sanar diversas 
dúvidas em relação aos temas abordado, enriquecendo as atividades desenvolvidas.

Palavras-chave: Diabetes tipo 2. Sala de espera. Educação em saúde.

1      Doutorado, Departamento de Nutrição, daniela.correa@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Nutrição, anete.valente@ufjf.edu.br
3      Doutorado, Departamento de Nutrição, cristina.albuquerque@ufjf.edu.br
4      Doutorado, Departamento de Nutrição, felipe.almeida@ufjf.edu.br
5      Graduanda, Nutrição, carolinaaparecida8888@gmail.com
6      Graduanda, Nutrição, raquelvigiani@outlook.com
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Projeto Sorriso do Bem

Fabiola Galbiatti de Carvalho Carlo 1

Fernanda de Oliveira Bello Corrêa 2

Janaína Cristina Gomes 3

Aline Lisboa Vieira 4

Giovanna Lucas Vidal  5

Hayane Suelen Guen Bicalho 6

Monique Zaneti Quintão 7

Raiane Gomes Boy 8

Raul Diniz Souza 9

Rhaissa Ferreira Canuto 10

Thalita Lucas Brum Silva 11

O projeto “Sorriso do bem” desenvolve atividades de orientação e promoção de 
saúde bucal e de atendimento odontológico preventivo-restaurador em 40 crianças 
do Instituto Educacional Fraternidade Cristã, localizado no bairro Altinópolis na 
cidade de Governador Valadares, MG. A metodologia das atividades realizadas foi 
a interação dos extensionistas com as crianças por meio de ações de prevenção 
e promoção de saúde bucal a partir de atividades dinâmicas e lúdicas com 
uso de cartazes, brincadeiras e rodas de discussão sobre os principais temas 
que acometem a cavidade bucal. Além disso, a escovação supervisionada das 
crianças foi realizada em todos os dias do projeto, como também o atendimento 
odontológico de 12 crianças, no qual foi realizado a fluorterapia com verniz 
fluoretado, selantes de fóssulas e fissuras, restaurações com cimento de 
ionômero de vidro e raspagem de elementos dentários com gengivite. Antes 
e no dia de finalização dos atendimentos foi realizado o índice de higiene oral 
simplificado (IHO-S), índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD), 
índice de sangramento gengival (ISG) e periograma. As atividades de escovação 
supervisionada e de promoção de saúde promoveu aumento de interesse 
das crianças quanto à higiene bucal e melhora da condição de saúde bucal. O 
tratamento preventivo-restaurador proporcionou atendimento odontológico às 
crianças necessitadas, como também o tratamento integral que envolve desde a 
orientação de saúde bucal até o tratamento indicado. Além disso, a sequência e 

1      Doutorado, Departamento de Odontologia, fabigalbi@yahoo.com.br
2      Doutorado, Departamento de Odontologia, fernanda.bello@ufjf.edu.br
3      Doutorado, Departamento de Odontologia, jgomes.ortodontia@gmail.com
4      Graduanda, Odontologia, alinelisboav@gmail.com
5      Graduanda, Odontologia, giovannalucas18@hotmail.com
6      Graduanda, Odontologia, hayanebicalho@gmail.com
7      Graduanda, Odontologia, moniquezanetti1@gmail.com
8      Graduanda, Odontologia, raianegomesb39@gmail.com
9      Graduando, Odontologia, ra_ulds@hotmail.com
10      Graduanda, Odontologia, rferreiracanutto@hotmail.com
11      Graduanda, Odontologia, thalitabrum@hotmail.com
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generalidade das ações do projeto foram de grande enriquecimento acadêmico, 
proporcionando ao aluno o aprendizado do tratamento integral ao paciente.

Palavras-chave: Higiene bucal. Escovação dentária. Restauração dentária.
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Projeto Fisioterapia na Artrite Pós 
Chikungunya - Projeto FAPOCHI

Ludimila Forechi 1

Germano Luís Rocha Machado 2

Ana Elisa Silva Pauli 3

Catarina Geruza Paiva 4

Fábio Silva de Souza 5

Karoline Amaral Coimbra 6

Lívia Vilela Barros 7

Marina Ferreira de Lima 8

Rayane Quintão Castro 9

Governador Valadares possui clima propício à ocorrência de arbovirose transmitidas 
pelo Aedes Aegypt, entre elas a Febre Chikungunya (FCHIK). Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) foram aproximadamente 11 mil casos suspeitos em 
2017. A FCHIK causa dores, inchaço e rigidez articular de forma simétrica e limitante 
por até cinco anos. Acomete principalmente as mãos/punhos, tornozelos/pés e 
joelhos comprometendo a tarefas domésticas/laborais, e desencadeando doenças 
de caráter psicossocial. No ano de 2017, o FAPOCHI foi aprovado com o objetivo 
principal de prestar atendimento fisioterapêutico coletivo aos valadarenses. Em 
2018 foi renovado com a intenção ampliada de atender individualmente os pacientes 
que apresentarem sintomas crônicos persistentes, produzir material educativo 
para a comunidade, participar de feiras/eventos, formar um grupo de estudo e 
desenvolver projetos de pesquisa em parceria com o Mestrado em Ciências da 
Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional da UFJF-GV. Até o mês de maio de 
2019, cerca de 70 atendimentos semanais foram realizados no Centro de Apoio ao 
Deficiente Físico (CADEF), na Estratégia de Saúde da Família (ESF) São Raimundo 
I e II, Vila dos Montes e Vila do Sol de forma coletiva. Os casos persistentes com 
necessidade de um tratamento mais específico foram listados e estão sendo 
assistidos individualmente desde maio de 2019 na Clínica Escola de Fisioterapia da 
UFJF-GV pelos extensionistas em parceria com alunos da disciplina de Fisioterapia 
em Reumatologia (FR) ministrada pela coordenadora do projeto. Foram produzidos 
e doados para o Estágio do curso de fisioterapia um banner e um livro ilustrativo. 

1      Doutorado, Departamento de Fisioterapia, ludimilaforechi@yahoo.com.br
2      Especialização, Departamento de Fisioterapia, germanolrmachado@gmail.com
3      Graduanda, Fisioterapia, lilisapauli@gmail.com
4      Graduanda, Fisioterapia, ktarinapaiva@hotmail.com
5      Graduando, Fisioterapia, fabiosilvagv6@gmail.com
6      Graduanda, Fisioterapia, karoline.amaral16@gmail.com
7      Graduanda, Fisioterapia, eu-livia@hotmail.com
8      Graduanda, Fisioterapia, marifdelima@outlook.com
9      Graduanda, Fisioterapia, rayaneqc@gmail.com
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Reuniões quinzenais dos integrantes do FAPOCHI, alunos de iniciação científica e 
do mestrado e monitoras da disciplina de FR ocorrem para discussões de artigos 
científicos e dos casos clínicos, bem como para organização das atividades 
externas, como a recente apresentação na Universidade Federal do Ceará e a 
futura participação na Feira Multidisciplinar a ser realizado em Chonin de Cima. 
Nesses dois anos os alunos levaram assistência à comunidade, desenvolverem 
habilidades em elaborar atividades em grupo voltadas para funcionalidade dos 
pacientes, proporcionaram o aprimoramento de práticas de avaliação, diagnóstico 
e reabilitação nos atendimentos individuais, ampliaram a visão crítica e reflexiva do 
processo saúde-doença-cuidado, em especial no paciente com dor crônica, que são 
desejadas na formação do fisioterapeuta.

Palavras-chave: Febre Chikungunya. Artralgia e fisioterapia.
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Programa: “Primeira Infância: Transformando 
Vidas Com Saúde, Educação e Lazer”

Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro 1

Janaina Cristina Gomes 2

Pollyanna Costa Cardoso Pires 3

Taís de Souza Barbosa 4

Silvana Lopes Nogueira Lahr 5

Liege Coutinho Goulart Dornellas 6

Nádia Carvalho 7

Raquel Berger Deorce 8

Schirley Maria Policário 9

Alléxia Vyctória Sampaio Pego Martins Dias 10

Ana Laura Barbosa Marques Avelar 11

Giovana Nascimento Pereira 12

Isabela da Silva Monteiro 13 
Mariana Nathali Santos Soares 14

Mariane Maia Moura 15

Mikaela Laigner Faria 16

Raiane Gomes Boy 17

Steylon Pinto Silva 18

Desenvolvido na Creche Municipal Dom Bosco, em Xonin de Cima, possuindo como 
principais beneficiários as crianças de 2 a 5 anos, pais e funcionários, o programa 
propõe um trabalho interdisciplinar e multiprofissional envolvendo conhecimentos 
de diversas áreas acadêmicas da UFJFGV. A Educação Física objetiva criar práticas 
que favoreçam o desenvolvimento e aprendizagem motora/cognitiva das crianças e 
avaliação do desenvolvimento motor das mesmas. Efetuou-se teste usando Escala 

1      Doutorado, Departamento de Nutrição, angelica.cotta@ufjf.edu.br 
2      Doutorado, Departamento de Odontologia, janaina.gomes@ufjf.gov.br
3      Doutorado, Departamento de Nutrição, pollyanna.cardoso@ufjf.edu.br 
4      Doutorado, Departamento de Odontologia, tais_sb@yahoo.com.br
5      Doutorado, Departamento de Educação Física, sillnogueira@yahoo.com.br
6      Mestrado, Departamento de Odontologia, liegedornellas@yahoo.com.br
7      Mestrado, Departamento de Administração, nadia.carvalho@ufjf.edu.br 
8      Mestrado, Departamento de Ciências Contábeis, raquel.berguer@ufjf.edu.br
9      Mestrado, Departamento de Ciências Contábeis, schirleypoli@gmail.com 
10      Graduanda, Educação Física, allexiavyctoria@hotmail.com
11      Graduanda, Odontologia, analaura.bma@hotmail.com
12      Graduanda, Economia, giovana-np@hotmail.com
13      Graduanda, Educação Física, fivesecondisa@gmail.com
14      Graduanda, Administração, mariananathaliss@gmail.com
15      Graduanda, Ciências contábeis, mariannemaia1@gmail.com
16      Graduanda, Odontologia, mikaelalaignier@hotmail.com
17      Graduanda, Odontologia, raianegomesb39@gmail.com
18      Graduando, Administração, ps-steylon@hotmail.com
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de Desenvolvimento Motor e experiências lúdicas e de recreação entre as crianças, 
com estímulo à criatividade e à expressão corporal. O movimento e a linguagem 
corporal das crianças são estimulados de forma criativa, tanto direcionada quanto 
livre, por meio de gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções e 
transformações. Incluíram-se ainda atividades com finalidade de “educação pelo 
lazer”, onde se abordou temas de outras áreas do Programa. Os trabalhos da área 
das Sociais envolveram a criação de uma brinquedoteca visando promover o direito 
a brincar e a ser feliz através de atividades lúdicas ligadas ao lazer e a leitura. Para 
tanto se arrecadou brinquedos junto à comunidade e realizou-se uma campanha 
para arrecadação dos livros em parceria com a livraria Leitura e Colégio Adventista. 
O incentivo à leitura contou com contação de histórias, onde a proposta foi leitura 
de diferentes livros pelos alunos, com ajuda de responsáveis, incentivando os 
mesmos que relatem entre os colegas a experiência e a história lida. Esta ação além 
de proporcionar diversificar e estimular a leitura visa unir as famílias. A nutrição tem 
como meta a capacitação das cantineiras da creche e familiares nas boas práticas de 
manipulação de alimentos. As crianças foram avaliadas, segundo o índice de massa 
corporal e estatura por idade utilizando o programa WhoAnthro disponibilizados pela 
Organização Mundial da Saúde, para triagem nutricional. A Odontologia compreende 
ações para apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença, fatores 
de risco e proteção à saúde. Cuidados com a higiene bucal e alimentação, razões 
da etiopatogenia das doenças bucais, foram apresentados através de atividades 
lúdicas. Distribuição de kits de higiene bucal e escovações supervisionadas com 
as crianças e professoras, trabalharam técnicas corretas de higiene bucal e rotinas 
de cuidados. Oficinas com as professoras esclareceram dúvidas, apresentaram 
conceitos e atitudes assertivas a respeito da saúde bucal.

Palavras-chave: Multidisciplinar. Criança. Educação. Saúde. Lazer.
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Programa - Estratégias de Intervenção para o 
Envelhecimento Ativo na Comunidade:  

Ações em Saúde do Núcleo de  
Estudos da Pessoa Idosa

Andréia Cristiane Carrenho Queiroz 1

Andreia Peraro do Nascimento 2

Camila Teixeira Vaz 3

Clarice Lima Álvares da Silva 4

Gabriela da Silveira e Nunes 5

Ivanildes Vasconcelos Rodrigues 6

Maria Cristina A. Barbosa7

Regina Gendzelevski Kelmann 8

Rodrigo Furtado de Carvalho 9

Sibele Nascimento de Aquino10

Simone de Araújo Medina Mendonça 11

Nizia Araújo Vieira Almeida 12

Anne Louíse Rodrigues Moreira 13

Caroline Chaves Teixeira 14

Karen de Toledo Morais 15

Midiã Weberling Silva 16

Renata Figueiredo Ferreguetti 17

Mauricio Malheiros Badaró18

O envelhecimento ativo é destacado pela Organização Mundial de Saúde como uma 
estratégia de garantia de qualidade de vida para o idoso. Sendo assim, esforços são 
necessários para que a população brasileira vivencie o processo de envelhecimento 

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, andreia.queiroz@ufjf.edu.br
2      Doutorado, Departamento de Farmácia, andreia.peraro@ufjf.edu.br
3      Doutorado, Departamento de Fisioterapia, camila.vaz@ufjf.edu.br
4      Doutorado, Departamento de Nutrição, clarice.silva@ufjf.edu.br
5      Doutorado, Departamento de Medicina, gabriela.abreu@ufjf.edu.br
6      Doutorado, Departamento de Farmácia, ivanildes.rodrigues@ufjf.edu.br
7      Doutorado, Departamento de Nutrição, cristina.albuquerque@ufjf.edu.br
8      Doutorado, Departamento de Farmácia, regina.kelmann@ufjf.edu.br
9      Doutorado, Departamento de Odontologia, rodrigo.carvalho@ufjf.edu.br
10      Doutorado, Departamento de Odontologia, sibele.aquino@ufjf.edu.br
11      Doutorado, Departamento de Farmácia, simone.araujo@ufjf.edu.br
12      Mestrado, Departamento de Nutrição, nizia.almeida@ufjf.edu.br
13      Graduanda, Educação Física, anne_louise22k@hotmail.com
14      Graduanda, Educação Física, carolinechavesteixeira@hotmail.com
15      Graduanda, Medicina, karentmorais@gmail.com
16      Graduanda, Nutrição, midiaweberling@gmail.com
17      Graduanda, Fisioterapia, renatinhafferreguetti@hotmail.com
18      Doutorado, Colaborador Externo, mauriciobadaro@yahoo.com.br
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de forma ativa e inclusiva, mantendo suas atividades diárias e condições de saúde 
que lhe garantam qualidade de vida. Objetivo: O Programa de Extensão do Núcleo 
de Estudos da Pessoa Idosa (NEPI), intitulado “Estratégias de intervenção para 
o envelhecimento ativo na comunidade”, tem como objetivo desenvolver ações 
educativas para a promoção do envelhecimento ativo e saudável em indivíduos 
adultos e idosos no município de Governador Valadares, Minas Gerais. Metodologia 
utilizada: Foram realizados exames antropométricos, cardiometabólicos e 
dietéticos nos participantes, além da aplicação de questionários estruturados para 
caracterização do perfil socioeconômico, demográfico, nível de atividade física, de 
saúde e nutricional dos idosos. O levantamento dessas informações permitiu a 
realização de atividades educativas específicas para a comunidade de Governador 
Valadares, realizadas durante feiras de saúde ou em domicílio, com enfoque 
interdisciplinar de áreas da Nutrição, Educação Física, Odontologia, Medicina, 
Fisioterapia e Farmácia. Resultados alcançados: Foram avaliados e orientados 
aproximadamente 420 indivíduos adultos e idosos em domicílio, localizados em 
diferentes regiões da zona urbana da cidade. Além disso, foram realizados inúmeros 
eventos de saúde, perfazendo aproximadamente 900 atendimentos. As atividades 
de orientação têm abordado aspectos de saúde ligados à prática de atividade física, 
alimentação saudável, utilização de plantas medicinais, capacidade funcional, 
saúde bucal, entre outras. Espera-se, a partir do desenvolvimento deste programa, 
contribuir com a qualidade do atendimento à população pelos serviços de saúde, 
por meio da detecção de condições de risco para o envelhecimento inativo e a 
formação de profissionais com perfil e interesse para atuação na saúde pública.

Palavras-Chave: Saúde Pública. Qualidade de vida. Condições de Saúde.
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Prevalência e Aspectos Epidemiológicos de 
Enteroparasitoses na Comunidade Ribeirinha 
de Ilha Brava, Governador Valadares, MG. II – 

Educação em Saúde

Girley Francisco Machado de Assis 1

Graziella Regis Pereira 2

Bruna Chárin da Silva Sarmento 3

Isabel Mendes Lima 4

Isabela Patrício de Souza Ervilha 5

Miriã Vieira dos Santos Ferreira 6

A ocorrência de parasitoses intestinais está muito associada às condições de higiene 
e a qualidade da água utilizada para o consumo humano, sendo a transmissão oral-
fecal a principal via de veiculação destes parasitos. As crianças e/ou escolares são 
os grupos etários mais suscetíveis devido aos hábitos e comportamentos que as 
tornam mais expostas às infecções. O desconhecimento relacionado às medidas 
preventivas, mecanismos de transmissão, sinais e sintomas relacionados às 
parasitoses são os principais fatores condicionantes para a infecção parasitária. 
A educação em saúde constitui um instrumento fundamental para orientação da 
comunidade quanto a estas questões, uma vez que o conhecimento adquirido e 
compartilhado pode propagar bons hábitos que serão utilizados na prevenção 
dessas infecções. Esta parte do projeto visa realizar atividades de educação em 
saúde com escolares e na comunidade ribeirinha de Ilha Brava, visando capacitar 
os envolvidos quanto à dinâmica de transmissão das doenças parasitárias. Uma 
das práticas de educação em saúde foi realizada na Escola Municipal Ilha Brava 
com cerca de 30 alunos de 5 a 9 anos. As atividades educativas iniciaram por meio 
de apresentação oral com explicações referentes aos parasitos intestinais, modo 
de transmissão, sintomas e prevenção. Após a primeira parte, foi exibido vídeos 
a respeito da lavagem correta das mãos e de alimentos. Para aplicar de maneira 
lúdica e descontraída os ensinamentos repassados por meio da aula e vídeos, os 
alunos foram convidados a participar de jogos de memória (crianças de 5-6 anos) 
e jogos de tabuleiro (crianças de 7-9 anos), ambos relacionados às parasitoses. 
Outra ação foi desenvolvida na Ilha das Pimentas visando informar e orientar os 
moradores desta comunidade sobre as parasitoses prevalentes na região, higiene 
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pessoal e dos alimentos. Em ambas as atividades houve uma intensa participação 
dos escolares e da comunidade por meio de perguntas e indagações associado 
aos conhecimentos populares e vivências que foram compartilhadas com todos os 
presentes. A educação em saúde tem sido frequentemente utilizada em escolares, 
pois permite maximizar o conhecimento, porém, é preciso integração entre 
processos contínuos de educação e outras ações que visem mudanças efetivas 
nos hábitos de higiene e melhorias sanitárias.

Palavras-chave: Educação. Parasitoses. Escolares. Ribeirinhos.
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Prevalência e Aspectos Epidemiológicos de 
Enteroparasitoses na Comunidade Ribeirinha 
de Ilha Brava, Governador Valadares, MG. I - 

Exames Laboratoriais

Girley Francisco Machado de Assis 1

Graziella Regis Pereira 2

Gabrielly Cristine Silverio 3

Isabel Mendes Lima 4

Miriã Vieira dos Santos Ferreira 5

Thays Silva Ferreira 6

Valéria Alves Campos 7

Vitória Dias Riguete Chaves 8

As questões ambientais exercem especial peculiaridade nas comunidades ribeirinhas 
e na sua relação com a saúde. Sabe-se que as parasitoses intestinais continuam 
sendo um relevante problema de saúde pública, principalmente nas áreas de maior 
vulnerabilidade socioeconômica, ausência de saneamento básico e precários 
serviços de saúde, onde estes elementos atuam sinergicamente, perpetuando 
a ocorrência das parasitoses. Diante dessa perspectiva, o olhar se voltou para a 
comunidade ribeirinha de Ilha Brava, distrito de Governador Valadares, com o intuito 
de verificar a ocorrência de enteroparasitoses nos moradores e propor ações de 
educação em saúde, na tentativa de quebrar o ciclo vicioso de reinfecção. Para isto 
estabeleceu-se uma parceria entre a equipe da Estratégia de Saúde da Família e o 
Laboratório de Parasitologia da UFJF/GV, sendo ofertado o exame parasitológico de 
fezes para todos os moradores que concordaram em participar do projeto, assinando 
o termo de consentimento livre e esclarecido. As amostras de fezes fornecidas 
foram processadas utilizando o método HPJ e os resultados posteriormente 
enviados a todos os participantes individualmente, sendo encaminhado para 
o tratamento todos aqueles que apresentaram resultados positivos no exame. 
De forma concomitante, ações de educação em saúde foram realizadas na 
comunidade visando orientar os moradores e escolares sobre os cuidados à saúde. 
Até o presente momento 172 amostras foram avaliadas, sendo 51 (29,6%) positivas. 
Foi constatado monoparasitismo em 33 amostras, sendo encontrado E. coli (13), 
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E. nana (10), E. histolytica (3), Giardia duodenalis (2), S. stercoralis (2), S. mansoni 
(2) e E. vermicularis (1). Constatou-se também poliparasitismo em 18 amostras, 
sendo “amebas” (13), Giardia + “ameba” (3) e E. vermicularis + “ameba” (2). Dentre 
os helmintos foram encontrados: E. vermicularis, S. mansoni e S. stercoralis. E 
dentre os protozoários: E. coli, E. histolytica, E. nana, Iodamoeba butschlii e Giardia 
duodenalis. Neste estudo foi verificada uma ocorrência considerável de parasitos 
na comunidade, sendo marcante o encontro de protozoários do gênero Entamoeba. 
Estes resultados refletem a necessidade de cuidados especiais com a água para 
consumo humano e higienização correta de alimentos, uma vez que estes parasitos 
são veiculados principalmente por água e alimentos contaminados. Justifica-se, 
portanto, a necessidade de ações continuadas de educação em saúde.

Palavras-chave: Enteroparasitoses. Educação. Verminoses. Ribeirinhos.
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Pilates de Solo Aplicado à Terceira Idade

Alexandre Wesley Carvalho Barbosa 1

Ilha Gonçalves Fernandes 2

Maria de Cássia Gomes Souza 3

A atividade física na terceira idade é um fator essencial para a manutenção da 
funcionalidade nas atividades cotidianas. Adicionalmente, o exercício físico orientado 
protege o idoso contra estados disfuncionais de dependência física. Apesar dos 
comprovados benefícios do exercício à saúde do idoso, ainda há resistência para 
a aderência a um programa de condicionamento físico orientado. Neste sentido, o 
método Pilates oferece alternativa interessante no manejo de idosos. Associa-se 
o benefício da respiração controlada, com geração de melhor ativação muscular. 
Intervir com exercícios em grupo baseados no método Pilates, de forma orientada 
e devidamente controlada, visando aumentar o nível de aderência ao exercício e a 
prevenção de estados funcionais deficitários no grupo em questão. Foram incluídos 
no projeto indivíduos de ambos os sexos com 60 anos ou mais. O programa de 
exercícios foi constituído por exercícios de resistência para fortalecimento de 
membros inferiores, superiores e tronco e alongamento baseados no método pilates 
solo. Todos os exercícios foram executados em associação à respiração do método 
Pilates que consiste de uma inspiração pelo nariz, sem permitir que seus ombros se 
levantem, para se preparar para o exercício. Durante o movimento é realizado uma 
expiração através da boca com os lábios ligeiramente franzidos seguida de uma 
inspiração rápida pelo nariz e por último novamente uma expiração pela boca com 
os lábios ligeiramente franzidos durante o movimento de retorno à posição inicial. 
Cada exercício foi realizado em 1 série de 12 repetições, e as progressões foram 
feitas de acordo com a evolução de cada paciente. Participaram do projeto 118 
idosos (87 mulheres), com média de idade de 69 ±9,2 anos, IMC de 26,3+ 4,2 Kg/
m2, 14 eram diabéticos. O histórico de quedas nos 12 meses anteriores foi de 25 
quedas. Os exercícios foram realizados 2 vezes por semana (segunda e quarta-feira) 
durante 50 minutos. Os benefícios da atividade física foram fatores motivacionais 
para a aderência dos idosos aos exercícios propostos. Os idosos foram assíduos 
durante o período de realização das atividades e ao final mostraram-se satisfeitos e 
relataram percepção de melhora do seu estado físico.

Palavras-chave: Acidentes por quedas. Idosos. Equilíbrio Postural. Respiração. 
Terapia por Exercício.
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NEPI Atende – Atendimento Ambulatorial em 
Nutrição Para Adultos e Idosos
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A ocorrência de desvios nutricionais em adultos e idosos é uma realidade a ser 
enfrentada, tendo em vista que desnutrição e excesso de peso têm se sobressaído 
à eutrofia nessa faixa etária: 60% da população brasileira acima de 55 anos está 
com sobrepeso e 21% são obesas 1. Prevalências entre 9 e 30%2-5 são encontradas 
para desnutrição, chegando a 60% quando o paciente se encontra hospitalizado, 
acamado e/ou institucionalizado 6. Este projeto do Núcleo de Estudos da Pessoa 
Idosa (NEPI) tem como objetivo oferecer atendimento nutricional ambulatorial para 
adultos e idosos residentes em Governador Valadares, MG. São beneficiários dessa 
ação indivíduos com 50 anos ou mais de idade prioritariamente encaminhados 
de projetos e eventos vinculados ao NEPI e/ou demais projetos ofertados na 
universidade. A metodologia de ação é o atendimento nutricional humanizado 
e adaptado às necessidades individuais, onde o fluxograma de atendimento 
consiste em: (1) diagnóstico nutricional, (2) estabelecimento de objetivos e 
metas do tratamento em conjunto com o paciente, (3) planejamento e prescrição 
dietética/dietoterápica, (4) acompanhamento mensal e (5) alta do paciente com 
encaminhamento para atividades coletivas do NEPI. Foram atendidos 29 pacientes 
até o momento, predominantemente idosos (53,6%), sexo feminino (85,7%), casados 
(50%), com baixa escolaridade (26,3%) e em busca por atendimento nutricional para 
perda de peso (47,1%). Muitas foram as doenças identificadas nesta população, 
acometendo 75% dos indivíduos, com destaque para hipertensão arterial (42,9%), 
diabetes mellitus (21,4%) e doenças do trato gastrointestinal (21,4%). Setenta e oito 
vírgula cinquenta e sete por cento dos pacientes usava medicamentos, em mediana 
de 3 medicamentos/dia (0-6). A prática de atividade física foi relatada por 50% dos 
pacientes, com predominância de caminhada (57,1%), seguida por musculação 
e exercícios aeróbicos (21,4% para ambas). Com relação ao estado nutricional, 
observou-se grande ocorrência de obesidade (42,9%) e sobrepeso (32,1%), seguidos 
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por um percentual menor de baixo peso (14,3%). Ainda assim, as menores taxas 
registradas são de eutrofia (10,7%). A circunferência da cintura foi classificada 
como elevada ou muito elevada para 69,2% dos pacientes, demonstrando elevada 
ocorrência de risco cardiometabólico neste grupo. Os resultados reforçam a 
importância de intervenções nutricionais como estratégia de prevenção e controle 
do excesso de peso e doenças crônicas na região.

Palavras-chave: Obesidade. Envelhecimento. Idoso. Cuidado nutricional. 
Dietoterapia. Avaliação nutricional
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Integração Universidade-serviço de Saúde-
comunidade: Formação em Atenção  

Farmacêutica para Preceptores do Curso de 
Farmácia da UFJF-GV- ano II 

Larissa de Freitas Bonomo 1

Simone de Araújo Medina Mendonça 2

Rosangela Gomes de Souza 3

O presente projeto tem como beneficiários diretos os farmacêuticos do município de 
Governador Valadares. Os beneficiários indiretos são os indivíduos da comunidade 
que é atendida pela equipe de saúde em que esses farmacêuticos estão inseridos. 
Objetiva-se caracterizar os serviços farmacêuticos prestados nos níveis de atenção 
à saúde, implantar e contribuir para a oferta de um serviço modelo para a provisão 
do Gerenciamento da Terapia Medicamentosa (GTM) de forma compartilhada entre 
o serviço de saúde e a universidade, constituindo-se em um centro de referência 
de formação para os farmacêuticos da rede. O diagnóstico dos serviços prestados 
e do perfil dos farmacêuticos da rede está sendo realizado por meio de entrevista 
individual com utilização de questionário semiestruturado. Até o momento foram 
entrevistados 20 farmacêuticos, dos quais 60 % (n=12) atuam na atenção primária, 
sendo 30% (n=6) nas farmácias distritais, 25% (n=5) no NASF-AB e 5% (n=1) na 
farmácia central; 25% (n=5) atuam na atenção secundária; 10% (n=2) na atenção 
terciária e; 5% (n=1) na gestão. A maioria dos farmacêuticos entrevistados entendem 
e se interessam pela prática clínica, porém expressam a necessidade de capacitação 
profissional para exercerem o cuidado ao paciente. Poucos são os profissionais 
farmacêuticos ocupando cargos efetivos no município, o que pode dificultar a 
implementação do serviço. Esse fato também foi apontado pelos entrevistados 
como uma barreira a ser superada no âmbito do cuidado em saúde na atenção 
primária. A variedade de atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos, a alta 
demanda de medicamentos a serem dispensados diariamente, principalmente nas 
farmácias distritais e na farmácia central e a falta de recursos humanos suficientes 
para atendimento das unidades apoiadas pelo NASF-AB, por exemplo, são fatores 
que podem interferir na adequação de horários disponíveis para a realização da 
prática clínica. Ressaltamos que para o alcance dos objetivos propostos, a parceria 
entre a universidade pública e a gestão da assistência farmacêutica do município 
é imprescindível. A integração poderá viabilizar a superação das dificuldades 
encontradas e a implantação do serviço, que compreende caráter inovador na 
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formação dos futuros profissionais, na educação permanente de profissionais da 
rede e na melhoria da qualidade de vida dos usuários do sistema de saúde.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Gerenciamento da Terapia 
Medicamentosa. Integração ensino-serviço-comunidade. Farmacêuticos.
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Implementando à Ginástica Artística em 
Governador Valadares
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Introdução A Ginástica Artística (GA) ainda é um esporte pouco praticado no Brasil, 
sem grandes repercussões na mídia. É uma prática esportiva que ainda carece de mui-
to incentivo. Por ser um esporte individual, porém com caráter coletivo, se torna uma 
ferramenta na qual o praticante se vê desafiado a romper barreiras impostas pela com-
plexidade dos movimentos e das provas que a compõe, para obter rendimento positivo 
e assim alcançar seu desenvolvimento a cada etapa do seu treinamento. Embora o 
município de Governador Valadares (GV) tenha um histórico considerável na prática 
de diversos esportes, ainda são escassas na cidade iniciativas relacionadas à moda-
lidade de GA. Objetivo: implementar a GA em GV, contribuindo para a consolidação e 
concretização do direito social das crianças e adolescentes de atividades esportivas 
sistematizadas. Método: O projeto acontece através da estruturação de vivências es-
portivas da GA. Os beneficiários são crianças e adolescentes, de ambos os sexos, de 
06 a 14 anos de idade. As atividades são realizadas em parceria com o Centro de Con-
vivência São Tarcísio que concede o espaço físico para execução das atividades, na 
cidade de GV, atendendo estudantes de escolas públicas do entorno, no contra turno 
escolar. A participação e o bom desempenho na escola são critérios fundamentais 
para o beneficiado participar e se manter no projeto. Resultados alcançados: Até o mo-
mento, o projeto atendeu a aproximadamente 40 beneficiários de forma inconstante. O 
projeto teve a aderência de 15 crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 6 a 14 
anos. Estes estão engajadas em aulas semanais e já demonstram desenvolvimento 
de características físicas relacionadas à prática da ginástica artística. Como resulta-
dos diretos, destaca-se ainda a capacitação de recursos humanos, especificamente 
os alunos extensionistas. O projeto contou com três bolsistas no primeiro semestre, 
e atualmente, conta com um bolsista. Os extensionistas participam de todas as eta-
pas do projeto, desde a elaboração das aulas, aplicação das atividades semanalmente, 
contato com as crianças e pais. Isso reforça a preparação do graduando para a atua-
ção no mercado de trabalho da área. Por fim, ressaltamos, o estabelecimento efetivo 
da relação dialógica entre extensão e sociedade, fazendo-se cumprir a função social 
da Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares.

Palavras-chave: Ginástica Artística. Esporte. Crianças e adolescentes.
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Implementação de uma Rede de Mobilização 
Social para o Combate à Dengue em 

Governador Valadares
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A dengue é uma arbovirose contemporânea transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypti, cuja importância se traduz em números: de janeiro a abril de 2019 foram 
notificados 165.853 casos suspeitos de dengue em Minas Gerais. Em Governador 
Valadares a doença é endêmica e políticas de prevenção e controle, utilizando de 
instrumentos verticalizados, ou seja, ações unidirecionais, com foco no combate ao 
vetor e no desenvolvimento de ações educativas têm sido adotadas sem sucesso 
pleno. Visando reduzir a incidência da dengue entre os cidadãos valadarenses, 
foi planejado e confeccionado seis oficinas de mobilização social com o objetivo 
de implementar uma estratégia inovadora que estimule a participação efetiva da 
comunidade em ações que contribuam para o controle das doenças. Utilizando 
bibliografia atualizada a respeito da temática e apoio de profissionais atuantes na 
saúde pública as oficinas foram confeccionadas. Elas são cadernos que explicam 
conceitos importantes no âmbito das arboviroses, promovem o desenvolvimento de 
atividades dentro do território e orientam na formação de uma rede de mobilização 
social, de maneira dinâmica e em um formato metodologicamente ativo. Em sua 
totalidade capacitam o indivíduo na identificação e controle de problemas, assim 
como na amplificação de conhecimento. Foram nomeadas em: 1) Delineando 
o território local, seus atores e equipamentos sociais; 2) Delineando agendas a 
partir da problematização: o propósito da rede local; 3) Os processos de trabalho: 
como tornar ativa a rede local; 4) Os processos de trabalho: como tornar ativa a 
rede local 5) Definindo a identidade da rede local e seu horizonte estratégico; 6) 
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Definindo o modelo lógico para a implementação dos objetivos estratégicos. Com 
todo o material preparado, o projeto passou a ser executado junto ao NASF, que 
seria o grupo amplificador do conhecimento. Passaram a ser os responsáveis por 
replicar todo o conhecimento adquirido para as estratégias de saúde da família. 
Conclui-se que a articulação de uma rede de mobilização social tem contribuído 
para a promoção de ações duradouras, permanentes, intersetoriais e ancoradas na 
participação popular, superando as dificuldades e limitações do modelo educativo 
pontual, verticalizado, com ações isoladas e episódicas tradicionalmente centradas 
em períodos de surtos e epidemias, almejando a redução do número de casos de 
dengue no município.

Palavras Chaves: Dengue. Mobilização Social. Arboviroses.
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A dengue é uma arbovirose importante: no Brasil, entre 2010-2015 mais de 2,6 
milhões de casos e 3000 mortes foram notificados. Em Governador Valadares, a 
doença é endêmica, com 2905 casos suspeitos e um índice de infestação do Aedes 
aegypti de 9,7% em 2017. Sendo assim, políticas de prevenção e controle com foco 
no combate ao vetor e no desenvolvimento de ações educativas têm sido adotadas 
sem sucesso pleno. Com o objetivo de implementar uma estratégia inovadora 
que estimule a participação efetiva da comunidade em ações que contribuam 
para o controle da dengue, concretizadas numa rede de mobilização social, foram 
desenvolvidas seis oficinas com foco nas equipes de saúde das unidades de 
atenção primária da cidade e nos atores locais das respectivas comunidades. As 
oficinas foram aplicadas durante um período de 6 meses, uma por mês, sendo que 
no intervalo entre elas as equipes levaram o conteúdo ao restante da comunidade 
incluída nos territórios de suas ESFs, por meio de metodologias ativas. Os temas 
foram: 1) Delineando o território local, seus atores e equipamentos sociais; 2) 
Delineando agendas a partir da problematização: o propósito da rede local; 3 e 4) 
Os processos de trabalho: como tornar ativa a rede local; 5) Definindo a identidade 
da rede local e seu horizonte estratégico; e 6) Definindo o modelo lógico para a 
implementação. Objetivos: implementar uma estratégia inovadora para o controle 
do vetor no município de Governador Valadares, de forma efetiva e permanente: 
uma rede de mobilização social. Resultados: foram aplicadas as seis oficinas a 33 
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representantes das equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASFs) 
do município, capazes de expandir a ação às suas respectivas comunidades. A 
estratégia teve como meta colocar o indivíduo como protagonista de sua saúde, 
tornando-o capaz de identificar e buscar as soluções adequadas para os principais 
problemas de seu território, relacionados ao combate ao vetor da dengue. Conclui-se 
que a articulação de uma rede de mobilização social pode ser capaz de superar as 
limitações do modelo educativo pontual e verticalizado, tornando-se um importante 
causa de engajamento das equipes de saúde. Sugere-se que esse modelo seja 
repetido em demais localidades endêmicas em arboviroses, de modo que as ações 
educativas de prevenção e controle promovam a participação ativa dos diversos 
segmentos da sociedade organizada e da população.

Palavras-chave: Dengue. Mobilização social. Capacitação. Prevenção.
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Implementação de Serviço Estruturado 
de Oxigenioterapia e Caracterização dos 
Usuários de Oxigenoterapia Domiciliar 

Prolongada no Município de Governador 
Valadares, Minas Gerais
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As doenças cardíacas e respiratórias crônicas possuem alta prevalência no Brasil 
e no mundo. Os pacientes com tais doenças, principalmente aqueles em uso 
de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP), precisam de normatização de 
condutas multiprofissionais que permita o controle da dispensação de ODP, bem 
como de orientações sistematizadas sobre este tipo de tratamento. Os beneficiários 
desta ação são usuários de ODP residentes em Governador Valadares, MG. Analisar 
as características de saúde dos usuários de ODP cadastrados no Centro de Apoio 
ao Deficiente Físico Dr. Octavio Soares (CADEF) em Governador Valadares, MG e 
desenvolver material educativo e informativo em saúde. Trata-se de um projeto de 
extensão com interface em pesquisa realizado entre abril de 2018 e abril de 2019. 
Os dados antropométricos, a função pulmonar e as doenças de base dos usuários 
de ODP foram registrados em formulário de coleta de dados padronizado. Após essa 
etapa, foi elaborada uma cartilha informativa com informações sobre a definição de 
ODP, os equipamentos mais utilizados para fornecimento de oxigênio, as vantagens, 
desvantagens e limitações, os cuidados com os equipamentos e transporte dos 
mesmos de forma segura durante viagens. Cinquenta e um usuários de ODP 
participaram deste projeto; a idade variou entre 21 e 93 anos, sendo a maioria do 
sexo feminino (70%). Quanto às características clínicas, o Índice de Massa Corporal 
médio foi 28,0±8,4kg/m², o Volume Expiratório Forçado no 1º segundo 48,5% (10,0–
142,0), a Capacidade Vital Forçada 57,3±20,8%, e a relação VEF1/CVF 83,7±22,0%. 
Dentre as doenças de base que desencadearam os sintomas para necessidade 
do uso de ODP, vinte e quatro usuários (47%) foram diagnosticados com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica, sete (13,7%) com fibrose pulmonar, cinco (9,8%) com 
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cardiopatias, quatro (7,8%) com asma, quatro (7,8%) com embolia pulmonar e sete 
(13,7%) com outras doenças. Outro dado importante é que menos da metade dos 
pacientes (45,7%) utilizava a ODP conforme preconizado pelas diretrizes. Quanto 
à cartilha, a mesma será distribuída aos usuários de ODP a partir de novembro 
de 2019, assim como serão apresentadas algumas informações adicionais sobre 
como proceder em mudança de endereço, manter cartão de vacinação atualizado, 
serviços de reabilitação pulmonar disponível nos municípios, indicação de ventilação 
mecânica não-invasiva domiciliar e tarifa social de energia.

Palavras-chave: Perfil de Saúde. Oxigenoterapia. Educação em Saúde.
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Implementação da Farmácia Viva no 
Município De Governador Valadares, MG

Ivanildes Vasconcelos Rodrigues 1

Regina Gendzelevski Kelmann 2

Rodolfo Preisigke Seidler Gaede 3

Thaís Batista Rocha 4

No âmbito das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), o município 
de Governador Valadares dispõe de um contexto que sinaliza fortemente o uso 
de fitoterápicos por parte da população, movimento que se expressa no cultivo de 
algumas espécies terapêuticas em hortas comunitárias, evidenciando potencial 
latente de organização social para a implantação desta modalidade terapêutica no 
sistema público de saúde local. Entretanto, embora saibamos que a população utiliza 
plantas medicinais, acreditamos que os profissionais da saúde do município de forma 
geral ainda não possuam o conhecimento científico para monitorar esta prática. A 
prática da fitoterapia pode auxiliar de maneira significativa na promoção da saúde. 
Entretanto, a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos sem acompanhamento 
ou mesmo sem o conhecimento dos profissionais de saúde pode fornecer riscos aos 
usuários, especialmente de sérias interações medicamentosas àqueles que fazem uso 
de polifarmácia, geralmente idosos e que utilizam plantas muitas vezes por indicação 
de outros conhecidos acreditando que “por ser natural não faz mal”. Três objetivos 
gerais norteiam a realização deste projeto: Identificação da utilização da fitoterapia 
no município, estruturação da Farmácia-Viva e Implantação de serviços de cuidado 
farmacêutico. Entretanto, até o presente momento não foi possível realizar as ações 
propostas em função de questões burocráticas envolvendo a Prefeitura Municipal 
de Governador Valadares. Deveriam ter sido realizadas atividades de capacitação 
para todos os profissionais de saúde envolvidos no processo de prescrição e 
acompanhamento terapêutico, ações de mobilização social em fitoterapia para 
incentivar rodas de difusão do conhecimento entre população, profissionais de saúde, 
discentes e docentes a fim de transferir o conhecimento tradicional da população 
para os profissionais de saúde, discentes e docentes.

Palavras-chave: Farmácia Viva. Fitoterapia. Plantas Medicinais.

1      Doutorado, Departamento de Farmácia, ivanildes.rodrigues@ufjf.edu.br.
2      Doutorado, Departamento de Farmácia, regina.kelmann@ufjf.edu.br.
3      Graduanda, Farmácia, rodolfogaede@hotmail.com.
4      Graduando, Farmácia, thatyrocha123@hotmail.com.



Seção 3 | Extensão 389

Impactos do Rompimento da Barragem de 
Fundão Para o Cultivo de Plantas Medicinais 

no Município de Governador Valadares: 
Cuidados Com Solo, Água e Promoção do 
Uso Racional (Boa Vizinhança - Rio Doce)
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Em 2015 aconteceu o maior desastre ambiental do país, o rompimento da Barragem 
de Fundão que ocorreu no dia 5 de novembro, no distrito de Bento Rodrigues em 
Mariana-MG. O rompimento liberou 43,7mi/m 3 de resíduos, uma mistura composta, 
segundo a Samarco, por metais pesados, água e muita lama foi capaz de provocar 
danos. Pode-se dizer que além do desastre pessoal, o desastre causou a morte de 
rios e matas ciliares e a lama provocou a morte de toda a vegetação próxima à região 
de onde o Rio Doce passa até desaguar no mar. Os resíduos também afetaram o 
solo, causando desestruturação química e afetando o pH da terra, essa alteração 
no solo dificulta o desenvolvimento de espécies que ali viviam. População residente 
no município de Governador Valadares em especial a comunidade ribeirinha 
a qual apresenta uma rotina de vida voltada para o uso do Rio Doce. O objetivo 
deste trabalho é realizar um estudo sobre a utilização de plantas medicinais no 
município de Governador Valadares em especial a população de bairros próximos 
ao Rio Doce com a finalidade de orientar e utilizar estes dados em trabalhos em 
prol da comunidade. Durante a Feira da UFJF-GV realizada na Praça dos Pioneiros, 
na cidade de Governador Valadares-MG, em parceria com o Instituto Estadual de 
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Floresta mudas foram distribuídas para a comunidade informando algumas de 
suas propriedades, além disso, chá de hibisco e água saborizada foram feitos e 
distribuídos para a população, informando as propriedades terapêuticas de ambos. 
Durante o evento ocorreu uma conversa com a população valadarense, havendo 
uma troca de informações e assim realizando um breve levantamento sobre as 
plantas medicinais que os mesmos utilizavam com mais frequência. Estivemos 
presentes, também, na Feira da Saúde do SESC-GV que também ocorreu na Praça 
dos Pioneiros, mais uma vez conversamos com a comunidade presente, a fim de 
entender seus costumes e hábitos relacionados a plantas medicinais. Mais uma 
vez, foi feito a distribuição de chá de hibisco e águas saborizada para todos os 
presentes informando suas propriedades. RESULTADOS O projeto de extensão está 
em andamento e, assim, espera-se realizar a difusão de conhecimentos em parceria 
com a população, buscando sempre orientar o uso correto de plantas medicinais, 
uma vez que o consumo de tais tem base na tradição familiar e tornou-se uma 
prática generalizada por todos.

Palavras-chave: Plantas medicinais. Saúde. Governador Valadares.
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GV Sem Parasitoses:  
Popularização do Saber Científico
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As parasitoses são infecções por helmintos e protozoários que geralmente atingem 
o trato gastrointestinal e sua ocorrência é predominante em municípios com 
precárias condições de saneamento básico e está relacionada à falta de acesso a 
água de boa qualidade. A cidade de Governador Valadares é a maior da região Leste 
de Minas Gerais, no entanto carece de infraestrutura sanitária, pois não possui ainda 
uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e joga toda a sua água poluída com 
material biológico in natura no Rio Doce. A falta de conhecimento da população 
sobre as formas de contágio e como evitar essas infecções é um desafio para a 
redução da prevalência dos casos de parasitoses. Os meios de contaminação mais 
comuns são a ingestão de água ou alimentos que possuem formas evolutivas de 
parasitas e a transmissão oral-fecal. Esta situação acontece com maior frequência 
em crianças e adolescentes na idade escolar. As enteroparasitoses podem 
causar um déficit de aprendizado e prejuízo na absorção de nutrientes, sendo que 
ações de educação em saúde são estratégias eficazes para evitar esses agravos. 
Popularizar o saber científico acerca das parasitoses, seus modos de contágio e 
a prevenção destas, em que os beneficiários deste projeto são toda a população 
valadarense, principalmente crianças e adolescentes em idade escolar, que podem 
ser disseminadores de conhecimento em suas respectivas comunidades. Este 
programa visa desenvolver materiais didáticos pedagógicos e audiovisuais para 
serem utilizados em educação em saúde com o enfoque nas parasitoses mais 
frequentes na região. Os materiais são desenvolvidos para diferentes faixas etárias, 
com o intuito de facilitar o entendimento dos ouvintes, assim como ferramentas 
lúdicas que cativam o interesse das crianças. Foram produzidos pelos integrantes 
do projeto vários materiais sobre parasitoses para serem usados em ações de 
educação em saúde. Ademais, jogos educativos com informações sobre tais 
infecções foram confeccionados, como jogo da memória e jogos de tabuleiro. 
Dentre as programações do projeto temos vários eventos previamente agendados 
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que serão realizados em parceria com escolas municipais e estaduais, sempre 
buscando orientar e capacitar pessoas para serem multiplicadores das informações.

Palavras-chave: Parasitoses. Educação em saúde. Escolares.
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O aumento considerável da prevalência de doenças crônicas entre os brasileiros 
aponta para a necessidade de aprimoramento de medidas não farmacológicas 
acessíveis destinadas à sua prevenção e tratamento, como no caso a prática de 
exercícios físicos. Projeto de extensão “Exercício Resistido e Saúde na Comunidade” 
visa estimular e dar condições para a prática segura de exercícios resistidos na 
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cidade de Governador Valadares, promovendo a melhora da saúde por meio da 
utilização de técnicas de baixo custo. Beneficiários: indivíduos adultos e idosos da 
comunidade de Governador Valadares, frequentadores de praças e parques públicos. 
São excluídos e recebem encaminhamento médico os indivíduos que apresentam 
sintomas sugestivos de doenças cardiovasculares frequentes e relacionados ao 
exercício e/ou emoção, indivíduos que apresentam cardiopatias e/ou doenças 
que impeçam a prática de exercícios resistidos. O Projeto oferece gratuitamente 
informações sobre exercício resistido e saúde, avaliação de risco cardiovascular 
para a prática de atividade física e prescrição/orientação de exercícios resistidos. 
O projeto conta com diferentes tipos de intervenção: aulas supervisionadas de 
exercício resistido nas academias da terceira idade, exercícios com materiais 
de baixo custo e a execução de exercícios com a resistência do peso do próprio 
corpo. As atividades permanentes têm ocorrido duas vezes por semana em uma 
das praças da cidade de Governador Valadares; as aulas temáticas e eventos 
especiais ocorrerem ao longo do ano em diferentes locais da cidade de Governador 
Valadares. Percebemos a importância deste projeto para a sociedade de Governador 
Valadares, visto que houve um aumento da frequência de atividade física no local 
de atuação. Os frequentadores têm utilizado, de forma orientada, os equipamentos 
da academia da terceira idade. Futuramente, para auxiliar ainda mais a melhora da 
saúde da população, o projeto tem a intenção de fazer oficinas de fabricação de 
equipamentos artesanais, com uso de materiais reciclados e distribuí-los entre os 
participantes, tornando a prática de exercícios resistidos ainda mais acessível para 
a comunidade.
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A Vigilância Alimentar e Nutricional pressupõe o monitoramento do perfil alimentar 
e nutricional da população brasileira e de ciclos de vida específicos, permitindo 
planejamento de intervenções adequadas, contextualizadas à realidade. Os idosos 
constituem grupo prioritário no cuidado nutricional da atenção básica e visa o 
envelhecimento saudável, além da prevenção e redução de morbidades. Dentre 
as ferramentas utilizadas no acompanhamento nutricional, os marcadores de 
consumo alimentar possibilitam identificar padrões de alimentação e aspectos 
do comportamento alimentar às refeições e as medidas antropométricas, a 
classificação do estado nutricional. Esse trabalho objetivou conhecer o perfil 
de consumo alimentar de idosos assistidos na atenção básica de saúde de 
Governador Valadares, MG e capacitar equipes de saúde na coleta de informações 
antropométricas. Foram coletados marcadores de consumo alimentar entre os 
idosos cadastrados nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) apoiadas pelo Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 03, 06 e 08, no período de março a agosto de 2019. 
Participaram 202 idosos de 60 a 99 anos, sendo 77,7% do sexo feminino. Em relação 
às refeições, 91,0% realizavam o café da manhã; 21,8% o lanche da manhã; 98,5% o 
almoço; 64,8% o lanche da tarde; 60,4% o jantar e 32,7% a ceia. Apenas 4% dos idosos 
realizavam as seis refeições diárias. Quanto aos hábitos durante as refeições, 47% 
afirmaram realizar alguma refeição assistindo televisão. O consumo de alimentos in 
natura e minimamente processados foi relatado por 86%, para o consumo de feijão; 
57% consumo de frutas e 65%, de verduras. Somente 75 idosos (37%) relataram o 
consumo desses três alimentos no dia anterior. Dentre os alimentos representantes 
dos ultraprocessados, 16,8% afirmaram ter consumido embutidos; 38,6% bebidas 
açucaradas; 24,8% macarrão instantâneo e 16,3%, doces ou biscoitos recheados. 
As capacitações com a temática “Antropometria em idosos” foram realizadas com 
65 profissionais de saúde de nove ESF, sendo discutidas questões para a coleta e 
diagnóstico nutricional adequados. Frente aos resultados encontrados, verificou-se 
perfil de consumo alimentar inadequado entre os idosos, insuficiente em alimentos 
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saudáveis e elevado em ultraprocessados, importantes determinantes na gênese 
das doenças crônicas não transmissíveis. Ressalta-se ainda, a necessidade do 
conhecimento da realidade nutricional dos territórios de saúde para elaboração de 
estratégias de intervenção eficazes.
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O aumento da população idosa no mundo gera implicações sociais, e atualmente 
se configura um importante desafio para a sociedade. Alterações decorrentes do 
envelhecimento influenciam a farmacocinética e farmacodinâmica de fármacos e 
fitoterápicos, tornando o indivíduo idoso mais vulnerável à ocorrência de intoxicações, 
efeitos adversos e interações. Com esse projeto, espera-se proporcionar à 
população que envelhece um maior conhecimento sobre o uso plantas medicinais 
e fitoterápicos de forma adequada e contribuindo para a formação de profissionais 
mais sensibilizados para o cuidado em saúde do idoso. Adultos de 40 a 59 anos 
e idosos com 60 anos ou mais, residentes no município de Governador Valadares 
– MG. Desenvolver o pensamento crítico e o empoderamento para o cuidado em 
saúde por meio de ações educativas em relação ao uso de plantas medicinais de 
forma adequada e saudável na população adulta e idosa do município de Governador 
Valadares – MG. O projeto teve início em setembro de 2018 sendo preconizado o 
atendimento de 1000 indivíduos ao final do mesmo. Foram aplicados questionários 
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e outros instrumentos para identificação do perfil socioeconômico, demográfico, de 
saúde e nutrição dos participantes, bem como para verificar o nível de conhecimento 
acerca do uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Os resultados da aplicação 
de 400 questionários estão sendo avaliados e serão utilizados para direcionar a 
realização de oficinas de orientação para o preparo e uso de plantas medicinais.

Palavras-chave: Envelhecimento. Plantas medicinais. Fitoterápicos.
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Esforços são necessários para que a população brasileira vivencie o processo 
de envelhecimento de forma ativa e inclusiva, mantendo suas atividades diárias 
e condições de saúde que lhe garantam qualidade de vida. Desenvolver ações 
educativas estimulando e dando condições para a prática segura de atividade 
física, visando à melhora e manutenção da saúde cardiometabólica. Esse projeto 
faz parte da composição de um Programa de Extensão do Núcleo de Estudos da 
Pessoa Idosa (NEPI – UFJF/GV) que visa à promoção do envelhecimento ativo e 
saudável em indivíduos adultos e idosos do município de Governador Valadares, 
Minas Gerais. Foram elaborados materiais educativos (banners e folders) contendo 
informações sobre: atividade física e hipertensão arterial; atividade física e diabetes; 
atividade física e controle do peso corporal; atividade física para prevenção de 
quedas. Além disso, foram realizadas atividades práticas junto à comunidade com 
exercícios de alongamento e atividades de educação em saúde durante os eventos 
em diversos locais da cidade. Além disso, durante os eventos de saúde e durante 
visitas domiciliares, a comunidade recebeu informações sobre os benefícios e riscos 
da prática de atividade física para a prevenção e tratamento de doenças. Por fim, 
foram realizadas medidas de pressão arterial, glicemia, peso, altura e circunferência 
de cintura para que a população fosse devidamente orientada de acordo com as 
suas condições de saúde individuais. Foram avaliados e orientados cerca de 900 
indivíduos em atividades pontuais, como feiras de saúde e aulas temáticas. Além 
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disso, aproximadamente 450 indivíduos receberam visitas domiciliares em diferentes 
regiões atendidas pela Estratégia Saúde da Família de Governador Valadares. Desta 
forma, este projeto tem colaborado com a qualidade do atendimento à população e 
vem promovendo educação em saúde relacionada à importância da prática segura 
e regular de atividade física para a prevenção e tratamento de doenças. Além disso, 
espera-se que esse projeto continue contribuindo para a formação de profissionais 
de educação física com perfil e interesse em atual na área de saúde pública.

Palavras-chave: Saúde coletiva. Qualidade de vida. Inatividade física.
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A população idosa no mundo vem crescendo ao longo dos anos e necessita de 
atenção à ingestão alimentar e estado nutricional, pois é recorrente a presença de 
alterações físicas e fisiológicas que modificam hábitos alimentares, capacidade de 
realizar as atividades vitais e capacidade de percepção de fome nesta fase da vida. 
O objetivo desse projeto é realizar ações educativas coletivas em nutrição como 
estratégia de prevenção e controle do sobrepeso e obesidade na população adulta 
e idosa do município de Governador Valadares, Minas Gerais. São beneficiários 
do projeto indivíduos adultos de 30 a 59 anos e idosos com 60 anos ou mais, 
participantes de associações de bairro e/ou grupos de terceira idade do município. 
Como metodologia de ação, a população foi convidada a participar dos grupos 
por meio das associações de bairro e/ou grupos de terceira idade nas quais os 
mesmos participavam. Nos primeiros encontros dos grupos são realizadas 
avaliação do consumo alimentar com auxílio de um questionário de frequência 
alimentar e questionário de caracterização da alimentação com perguntas acerca 
da autopercepção da qualidade da alimentação e tipos e número de refeições 
realizadas, seguidos de 8 encontros quinzenais de intervenção nutricional com base 
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na teoria preconizada por Pichón-Rivière para grupos operativos. Até o presente 
momento foram realizados 4 grupos operativos atendendo à 82 pessoas, sendo 
90,2% (n=74) do sexo feminino, 62,2% (n=51) adultos e 37,8% (n=31) idosos. Quando 
analisadas as características da alimentação, verificou-se que 34,8% (n=8) dos 
participantes percebiam a qualidade da alimentação como ruim ou razoável. Em 
relação ao tipo e número de refeições realizadas diariamente, foi possível verificar 
que 88,5% (n=69) realizavam café da manhã, 98,7% (n=77) realizavam o almoço e 
78,2% (n=61) realizavam o jantar. Quanto às pequenas refeições, o lanche da tarde 
foi o mais citado, com 80,8% (n=63), seguido por lanche da manhã e ceia com 41% 
(n=32) e 19,2% (n=15), respectivamente. Verificou-se a frequência semanal mediana 
de consumo de frutas, verduras e hortaliças igual a 1 vez/semana (variando de 0 a 
6 vezes). Os resultados apontam para a necessidade permanente de intervenção 
coletiva em nutrição, como estratégia de atenção nutricional educativa e 
intervencionista para prevenção de agravos e promoção da alimentação adequada 
e saudável nesta faixa etária.

Palavras-chave: Alimentação saudável. Envelhecimento. Grupos. Emagrecimento.
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O aumento da população idosa no Brasil e no mundo gera implicações sociais e em 
termos de saúde pública. Alterações decorrentes do envelhecimento também são 
capazes de influenciar à alimentação e consequentemente o estado nutricional, de 
forma que indivíduos idosos se tornam mais vulneráveis à ocorrência de desvios 
nutricionais e à ocorrência de doenças. Diante do exposto, o monitoramento 
do estado nutricional do adulto e idoso, bem como o desenvolvimento de ações 
educativas e de intervenções para uma alimentação adequada e saudável pode 
prevenir à ocorrência de doenças e agravos neste grupo. O objetivo deste projeto 
é realizar ações educativas coletivas em nutrição como estratégia de prevenção e 
controle do sobrepeso e obesidade na população adulta e idosa do município de 
Governador Valadares, Minas Gerais. São beneficiários dessa ação indivíduos com 
50 anos ou mais de idade residentes em diferentes bairros do município. Como 
metodologia de ação, realizou-se o convite à comunidade por meio de divulgação 
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física e virtual para formação do grupo educativo. O início do grupo foi marcado 
pela avaliação antropométrica para o diagnóstico nutricional dos participantes, 
seguidos de 8 encontros quinzenais de intervenção nutricional coletiva com base 
nos 10 passos para alimentação adequada e saudável, e um último encontro de 
fechamento do grupo. Para avaliação antropométrica foram realizadas medidas 
de peso, altura, circunferência da cintura (CC) e cálculo do Índice de Massa 
Corporal (IMC). A classificação do estado nutricional dos participantes adultos 
segundo IMC e CC de adultos e idosos foi baseada na Organização Mundial da 
Saúde (OMS, 1998), já a classificação de IMC para idosos foi baseada em Lipschitz 
(1994). Até o presente momento foram realizados 4 grupos operativos atendendo 
à 82 pessoas, sendo 90,2% (n=74) do sexo feminino, 62,2% (n=51) adultos e 37,8% 
(n=31) idosos. Analisando-se o estado nutricional dos participantes, verificou-se 
que 58,9% (n=43) encontravam-se obesos, 21,9% (n=16) com sobrepeso, 13,7% 
(n=10) estavam eutróficos e apenas 5,5% (n=4) encontrava-se com baixo peso. Em 
relação à circunferência da cintura 87,5% (n=63) dos participantes apresentavam 
em risco de morbidades associadas à obesidade abdominal e destes 84,1% (n=53) 
possuem risco muito aumentado. O diagnóstico nutricional dos grupos confirma 
a importância e a necessidade do planejamento e desenvolvimento de diferentes 
estratégias de intervenção nutricional nesta população.

Palavras-chave: Alimentação saudável. Envelhecimento. Grupos. Emagrecimento.
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O processo de envelhecimento pode acarretar mudanças nos aspectos biológicos, 
psicológicos, econômicos e sociais. A prática regular de atividade física tem se 
mostrado bastante benéfica para a melhora da saúde física, sobretudo, em relação 
à saúde cardiometabólica. O desastre de Mariana, ocorrido em novembro de 
2015, afetou imensamente o município de Governador Valadares (GV), deixando 
a população local submetida a uma série de desafios físicos, psicológicos e de 
mobilidades, o que pode ter afetado a saúde física desses moradores. A maioria 
dos projetos de extensão está sendo desenvolvida visando atender a região urbana 
do município de GV. Porém, a população residente nos distritos de GV também 
foi submetida aos desafios acarretados pelo desastre de Mariana, quando as 
dificuldades muitas vezes foram até maiores devido ao difícil acesso ao serviço 
de saúde e a ajuda humanitária. Os beneficiários da ação população dos distritos 
de São José do Goiabal, Santo Antônio do Porto, Brejaubinha, Santo Antônio do 
Pontal, Alto de Santa Helena, São José do Itapinoã, Nova Brasília, São Vitor, Vila São 
Bernardo, Penha do Cassiano, Vila Nova Floresta (PACA), Xonin de Baixo, Xonin de 
Cima e Derribadinha. O objetivo é avaliar a saúde cardiometabólica, estimular e dar 
condições para a prática segura de atividade física e oferecer atividades educativas 
com orientações em relação à adoção de um estilo de vida ativo, visando à melhora 
da saúde das comunidades residentes nos distritos de GV. Esse projeto ocorre 
através da realização das feiras de saúde em parceria com o Centro de Referência 
de Assistência Social Central (CRAS - Central), responsável pelo atendimento dos 
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distritos. As atividades que vem sendo desenvolvidas incluem medidas de pressão 
arterial, peso, altura, circunferência de cintura e glicemia. Ademais a população 
está recebendo informações educativas sobre prevenção e tratamento de doenças 
cardiometabólicas, adoção de um estilo de vida ativo, aulas de alongamentos, 
exercícios físicos e ações recreativas.

Palavras-chave: Zona rural. Exercício físico. Educação em saúde.
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A promoção do conhecimento teórico-prático de primeiros socorros pode ajudar a 
evitar complicações em situações de urgência. Nesse sentido, escolas são locais 
importantes para divulgação deste tipo de informação, pois concentram grande 
número de jovens e evidências indicam que, mesmos crianças, são capazes de 
aprender métodos que auxiliem no atendimento e acesso a ajuda especializada 
em casos de urgência. Além disso, a experiência de educação em saúde pelos 
graduandos contribui para que eles aprimorem suas habilidades didático-
pedagógicas que podem ser úteis em suas atividades acadêmicas e profissionais. 
O objetivo deste projeto foi levar atividades teórico-práticas do ensino de primeiros 
socorros, por discentes dos cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, Campus Governador Valadares, tendo como principais beneficiários da ação 
escolares de ensino fundamental e médio da cidade. Como método de trabalho, foram 
realizadas reunião com os discentes, discutidos e escolhidos os temas de atuação 
de acordo com a faixa etária dos beneficiários, sendo as selecionadas: desmaios, 
queimaduras, hemorragias e obstrução das vias aéreas. Os discentes do projeto, 
via tutoria, prepararam os materiais didáticos e, sob supervisão de um docente, 
ministraram os conteúdos, em duplas ou trios, nas turmas da Escola Estadual 
Diocesano. Complementarmente, foram elaborados questionários sobre os temas 
abordados nas dinâmicas e aplicados antes e após as atividades para parametrizar 
a retenção de conteúdos pelos participantes. Durante o primeiro período de 2019 
foram atendidos 327 alunos entre as turmas de 6º e 9º ano. Destes, 223 responderam 
o questionário após a dinâmica. Nos questionários pré-intervenção, 61,77% dos 
alunos alcançaram mais de 60% de, já nas avaliações pós-dinâmica, 95,07% dos 
alunos obtiveram este aproveitamento (P=0,0001 pelo teste de Qui-Quadrado). 
Adicionalmente, os discentes ministrantes das atividades relataram satisfação com 
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as experiências nas atividades de ensino e estratégias pedagógicas aprendidas/
utilizadas no processo. Diante do exposto, ainda que de forma preliminar, pôde-se 
observar que o uso de atividades teórico-práticas de primeiros socorros é efetivo 
para a promoção de conhecimento em saúde em escolares de ensino fundamental 
e médio, bem como, é uma experiência satisfatória para o desenvolvimento de 
habilidades didático-pedagógicas em discentes de graduação.

Palavras-chave: Educação em saúde. Prevenção de acidentes. Emergência.
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125 crianças, de 4 a 10 anos de idade, matriculadas em duas escolas públicas 
de Chonin de Cima, distrito rural de Governador Valadares. A maior parcela dos 
participantes é do sexo masculino (54,4%); cursando o 1º ano do ensino fundamental 
(20,8%). A mediana de idade corresponde a 7 anos. Integrar pesquisa e extensão 
para identificar vulnerabilidades quanto às DIP entre escolares residentes em área 
endêmica; além de aplicar intervenções para alterar a realidade identificada por meio 
da educação continuada em saúde. Os participantes responderam a questionários 
e as informações obtidas foram analisadas no programa estatístico PRISMA 
5.0 por meio dos testes de Fisher e qui-quadrado, fixando-se valores p&lt;0,05 
como significativos. A partir dos dados encontrados, organizaram-se 4 ações de 
educação em saúde, cujas temáticas foram: higiene, parasitoses intestinais (PI), 
acidentes com animais peçonhentos (AAP) e arboviroses. Utilizaram-se teatro, 
jogos, cinema, música, aulas expositivas e exibição de espécies no formol como 
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recursos educacionais. 22,4% dos indivíduos referiram quadro anterior de arbovirose, 
enquanto 30,4% afirmaram que algum familiar já teve dengue, Zika ou Chikungunya. 
Nesse contexto, 64,8% dizem ter visto água parada no ambiente domiciliar e 76,0% 
relata grande quantidade de mosquitos em casa. 30,0% refere adoecimento prévio 
por PI e 13,0% diz que algum familiar residente na mesma moradia apresentou tal 
quadro. 13,6% sofreram AAP, com enfoque para escorpionismo. 95,2% já viram 
serpente, escorpião, aranha ou centopeia em casa; e 35,2% afirmam que familiares 
tiveram AAP. Salienta-se que foram observadas correlações entre idade 4-7 anos 
e história pregressa de AAP ou arbovirose; além de correlações entre idade 8-10 
anos e conhecimento sobre higiene e DIP. Com relação às intervenções, percebeu-
se a inserção de novos conceitos no público-alvo, majoritariamente no que diz 
respeito à profilaxia e condução das moléstias discutidas. A falta de conhecimento, 
a menor faixa etária e a exposição a fatores de risco como a circulação de vetores 
foram as principais vulnerabilidades identificadas. Os recursos que foram utilizados 
aproximam as informações à realidade e à faixa etária do público atendido, 
permitindo maior efetividade. Ressalta-se, portanto, a relevância da integração 
entre pesquisa e extensão para múltiplos benefícios à coletividade, com cerne na 
prevenção às DIP.

Palavras-chave: Educação em saúde. Doenças infecto-parasitárias. Extensão 
universitária. Pesquisa.
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Difusão de Conhecimento Sobre Plantas 
Medicinais Entre o Curso de Farmácia da 

UFJF - GV e Atingidos Pelo Rompimento da 
Barragem de Fundão/Mariana no Distrito de 

Baguari, Zona Rural de Governador Valadares 
- MG (Boa Vizinhança - Rio Doce)
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 Egídio Henrique Maia Santos 5
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Renan Félix Dias 7

Rodolfo Preisigke Seidler Gaede 8

Thaís Batista Rocha 9

O uso de plantas medicinais, tem sido de grande importância e valor na sociedade, 
para a manutenção e recuperação da saúde humana. As práticas relacionadas ao 
seu uso tradicional tem sido uma alternativa para a manutenção da saúde e bem 
estar da sociedade. Portanto pode se fornecer estudos e informações úteis para a 
elaboração de estudos farmacológicos e fitoterápicos. Neste projeto abordaremos 
sobre o uso de plantas medicinais no distrito de Baguari. Este trabalho tem como 
objetivo realizar um estudo sobre utilização de plantas medicinais na Unidade 
básica de saúde no distrito de Baguari, a fim de resgatar, preservar e utilizar estes 
conhecimentos em trabalhos com a comunidade. Foi realizada uma visita na 
Unidade Básica de Saúde de Baguari, distrito de Governador Valadares-MG sob 
agendamento com a nutricionista do local que nos recepcionou na data marcada, 
apresentando o espaço da horta que se situa na unidade básica de saúde e também 
nos apresentou a um grupo de pacientes que se reúnem semanalmente neste 
local. Ao sermos apresentados, realizou-se uma conversa com esses pacientes 

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, andreia.peraro@ufjf.edu.br 
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para o levantamento sobre as plantas medicinais que os mesmos utilizam com 
mais frequência. Além disso, a equipe tem participado de eventos sobre o uso de 
plantas medicinais como as feiras que a UFJF-GV tem promovido, situadas na praça 
dos pioneiros, nessas feiras foram aplicados questionários para identificação de 
quais plantas medicinais são mais utilizadas pela população e em parceria com 
o instituto estadual florestal, realizamos distribuições de algumas mudas para 
os participantes e orientamos a população sobre o uso de plantas medicinais. O 
projeto de extensão está em andamento, tem sido desenvolvidas atividades sobre o 
estudo de plantas medicinais desse grupo de pacientes. Espera-se realizar a difusão 
de conhecimentos em parceria com a população buscando sempre evidências 
bibliográficas etnobotânicas e farmacológicas visto que o consumo de plantas 
medicinais tem sido um uso tradicional na sociedade e tornou-se uma prática 
generalizada da medicina popular.

Palavras-chave: Plantas medicinais. Conhecimento. Baguari. 
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Construção de Saberes e  
Promoção de Saúde
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O projeto Construção de Saberes e Promoção da Saúde tem como objetivo geral 
contribuir para a formação integral dos estudantes da rede estadual de ensino 
de Governador Valadares, por meio de ações de Educação em Saúde. Visa a 
promoção da saúde e prevenção de doenças, de forma integrada com a proposta 
pedagógica da rede estadual de ensino de Minas Gerais e com o trabalho docente 
nas escolas. Pretende, ainda, promover a formação de discentes do curso de 
Medicina da UFJF-GV no campo da Educação em Saúde, de forma interdisciplinar 
e intersetorial, com a troca de saberes entre os diferentes atores e cenários. Os 
beneficiários são estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental, do Ensino 
Médio e da Educação de Jovens Adultos de duas escolas estaduais do município 
de Governador Valadares, sugeridas pela Superintendência Estadual de Ensino, 
parceira do projeto. A proposta adota como referencial teórico-metodológico a 
Educação Popular em Saúde, referenciada nas obras de Paulo Freire, reconhecendo 
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os adolescentes e jovens que compõem o público alvo da proposta como sujeitos 
que construíram, ao longo de sua trajetória de vida, determinados saberes acerca 
da saúde. Esses saberes são tomados como bases para o planejamento das ações 
de Educação em Saúde, as quais se fundamentam no protagonismo dos jovens e 
adolescentes. As ações de Educação em Saúde com os estudantes tiveram início 
no mês de setembro 2019, após reuniões com as equipes pedagógicas e docentes 
das escolas. O tema indicado por essas equipes para início das ações foi o uso 
de substâncias psicoativas, a partir da reflexão sobre as questões importantes 
no contexto dos beneficiários. O planejamento das ações buscou aliar a atenção 
aos conhecimentos e concepções dos estudantes aos conhecimentos científicos, 
próprios da universidade, visando despertar o interesse dos jovens e adolescentes 
pela reflexão sobre o tema. Busca-se também, na realização das ações de 
Educação em Saúde, divulgar os cursos da UFJF campus Governado Valadares, 
bem como as formas de acesso ao ensino superior público. Após avaliação das 
primeiras ações desenvolvidas, feita a partir das manifestações dos estudantes, 
estão sendo planejados os próximos passos do Projeto, em comunicação com a 
direção das escolas. 

Palavras-chave: Educação popular em saúde. Promoção da saúde. 
Intersetorialidade.
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Centro Especializado em Laserterapia 
Aplicada à Odontologia (CELAO)
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Os procedimentos odontológicos têm, atualmente, um grande aliado que é o laser de 
baixa potência. Por meio da emissão de feixes de radiação específicos, os tecidos 
alterados sofrem influência desta luz que promove reações biológicas como a 
aceleração no processo de cicatrização, a redução de processos inflamatórios e 
a diminuição da dor. Os benefícios da laserterapia são inúmeros na Odontologia, 
todavia há necessidade de conhecimento técnico do equipamento, bem como 
capacitação para determinar parâmetros ideais das irradiações. O correto 
diagnóstico e um tratamento convencional adequado são fundamentais para os 
procedimentos clínicos e a laserterapia atua para complementar ou até melhorar 
a qualidade do tratamento, com mais conforto para os pacientes. Portanto, o 
objetivo deste projeto foi desenvolver atividades relacionadas ao tratamento de 
pacientes com laser de baixa potência. O presente projeto foi desenvolvido no 
Departamento de Odontologia, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus 
Governador Valadares (UFJF/GV) e no Núcleo de Especialidades Oncológicas 
(NEO) do Hospital Bom Samaritano da cidade Governador Valadares/MG. Foram 
utilizados dois aparelhos de laser de baixa potência (Laser Duo, MM Optics Ltda, 
São Carlos, SP, Brasil) registrados no patrimônio do Departamento de Odontologia 
sob os números 294796 e 294797. Foram atendidos pacientes encaminhados 
que tinham indicação clínica de laserterapia com finalidade analgésica, anti-
inflamatória, antimicrobiana ou biomoduladora, no complexo bucomaxilofacial. 
Participaram do projeto 4 alunos voluntários, 1 aluno bolsista, 2 colaboradores, 
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além da coordenadora e da vice coordenadora. No período de 03/2019 a 09/2019 
foram atendidos 47 pacientes: 20 encaminhados pela UFJF/GV e 27 pelo NEO. 
A análise desses pacientes revelou predominância do sexo feminino, com 28 
mulheres (59,57%) e 19 homens (40,43%). A idade mínima foi de 17 anos e a idade 
máxima de 80 anos, média de 49,60 anos (desvio padrão = 17,54). 17 pacientes 
(36,17%) necessitavam de tratamento odontológico e foram encaminhados para 
atendimento na UFJF/GV. Dos pacientes submetidos à laserterapia a ação do laser 
objetivou ação biomuduladora em 100% dos casos e finalidade analgésica e anti-
inflamatória em 58,06%. O tratamento mais curto demandou 1 sessão e o mais 
longo 24 sessões (média de 6,8 sessões e desvio padrão de 6,73).

Palavras-chave: Terapia com luz de baixa intensidade. Assistência odontológica. 
Cobertura de serviços de saúde.
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Caracterização dos Usuários de 
Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada e 
Desenvolvimento de Ações de Educação 
em Saúde para Capacitação de Equipe 

Multiprofissional da Secretaria Municipal 
de Saúde no Município de Governador 

Valadares, Minas Gerais
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As doenças cardiorrespiratórias apresentam alta prevalência no Brasil e no mundo, 
sendo que os pacientes com este tipo de doenças necessitam de tratamento 
continuado, e muitas vezes, são submetidos à oxigenoterapia domiciliar prolongada 
(ODP). Em Governador Valadares/MG, existem trinta e três usuários de ODP 
cadastrados e assistidos pelo Centro de Apoio ao Deficiente Físico Dr. Octavio 
Soares (CADEF) por meio da dispensação de concentradores de oxigênio. Como 
o processo de dispensação e monitoramento de concentradores requer controle 
rigoroso, faz-se necessária a atuação de uma equipe multiprofissional coesa e 
capacitada. Desenvolver e aplicar estratégia de capacitação para profissionais da 
equipe de saúde envolvidos com a dispensação de ODP no CADEF em Governador 
Valadares/MG. Trata-se de um projeto de extensão realizado no período de abril a 
dezembro do ano de 2019 por meio do qual se promovem capacitações mensais 
sobre temas relacionados com o sistema cardiorrespiratório e a dispensação de ODP 
a partir de palestras e conversas com a equipe de saúde e funcionários do CADEF. 
Os temas são abordados de acordo com as demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde/CADEF. A equipe deste local é composta por vinte e seis profissionais, 
sendo sete fisioterapeutas, dois psicólogos, quatro médicos, dois fonoaudiólogos, 
dois enfermeiros e técnicos, uma pedagoga e uma terapeuta ocupacional, além 
de contar com um funcionário de serviço geral, dois coordenadores e quatro 
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funcionários da administração. As capacitações se iniciaram no mês de abril/2019, 
sendo a primeira destinada à apresentação do projeto, da equipe de trabalho, dos 
objetivos e dos procedimentos para a equipe do CADEF. Também, foi discutido 
sobre ODP à luz de diretrizes e consensos nacionais e internacionais. Outros temas 
foram abordados, tais como gasometria arterial, exame que serve de parâmetro 
para prescrição e monitorização de ODP, e ventilação mecânica não-invasiva. As 
próximas capacitações programadas serão: palestra em parceria com o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Governador Valadares; e 2) roda de 
conversa com uma das fonoaudiólogas do CADEF. Ao fim do projeto de extensão, 
pretende-se propor um grupo focal com todos os profissionais que participaram das 
capacitações durante esse período para que avaliem todas as atividades e as ações 
realizadas neste serviço.

Palavras-chave: Capacitação. Doenças cardiorrespiratórias. Equipe 
multiprofissional. Oxigenoterapia domiciliar prolongada. 
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Uma tendência da população em geral é a aquisição de refeições produzidas em 
serviços de alimentação, como restaurantes comerciais. A qualidade das refeições 
produzidas nestes serviços está diretamente relacionada ao comportamento dos 
profissionais que neles trabalham. Este comportamento pode ser influenciado 
positivamente pela realização de capacitações destinadas aos manipuladores de 
alimentos e aos responsáveis pelas atividades de manipulação de alimentos (RAMA) 
dos serviços de alimentação. Esta atividade objetivou capacitar manipuladores de 
alimentos e RAMAs de serviços de alimentação de Governador Valadares. Foram 
elaborados dois cursos de capacitação sendo um destinado aos manipuladores de 
alimentos, com carga horária (C.H.) de 09 horas dividida em 3 encontros e 30 vagas; 
e outro destinado aos RAMAs, com C.H. de 20 horas dividida em 7 encontros e 15 
vagas. Os cursos foram planejados com base na RDC 216/2004 da ANVISA, que 
dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 
Para a capacitação dos manipuladores foi desenvolvido um álbum de figurinhas e 
para a capacitação do RAMA foi elaborada uma cartilha educativa. As metodologias 
utilizadas nos cursos incluíram a exposição dialogada, debates críticos-reflexivos, 
trocas de experiência, problematização e dinâmicas. Uma vez planejados, os cursos 
foram simulados pela equipe do projeto para verificar a adequação dos materiais 
educativos e questionários de avaliação desenvolvidos, das dinâmicas e atividades 
propostas, bem como, a adequação dos cursos ao perfil dos públicos-alvo. A 
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divulgação dos cursos foi realizada no site e redes sociais do campus Governador 
Valadares da UFJF, na TV e em jornal impresso. Apesar de o número de inscritos ter 
sido superior ao número de vagas disponibilizadas, 8 manipuladores de alimentos 
e 11 RAMAs participação dos cursos. No curso destinado aos RAMAs, um dos 
momentos de maior participação e integração foi durante a explanação realizada 
por um agente da Vigilância Sanitária de Governador Valadares sobre o papel e o 
funcionamento deste órgão no município. Na avaliação dos cursos, os participantes 
relataram que se sentiram motivados ao longo das atividades devido a objetividade 
e didática das explicações e dinâmicas realizadas, bem como, ao perfil acolhedor 
e prestativo da equipe do projeto. Os participantes consideram que os cursos 
foram relevantes por esclarecer dúvidas e abordar assuntos importantes na área de 
alimentação. Entre as sugestões apresentadas, destacaram a maior divulgação dos 
cursos e a abertura de mais vagas.

Palavras-chave: Manipulador de alimentos. Responsável pelas atividades de 
manipulação dos alimentos. Capacitação. Serviços de alimentação.
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A população idosa cresceu rapidamente e, com envelhecimento, o índice de doenças 
crônicas aumentou. O desastre de Mariana, ocorrido em novembro de 2015, afetou 
a população de Governador Valadares, trazendo desafios psicológicos e físicos e 
trazendo perdas funcionais, que podem ter afetado a saúde física e mental desses 
moradores. Beneficiários da ação: Indivíduos idosos participantes de eventos de 
saúde realizados na cidade de Governador Valadares-MG. Estimular e dar condições 
para a prática segura de atividade física e oferecer atividades educativas com 
orientações em relação à adoção de um estilo de vida ativo, visando à melhora da 
qualidade de vida da comunidade atingida pelo desastre de Mariana. Os eventos 
ocorrerem por demanda espontânea ou ativa e são aplicados dois questionários 
para conhecer melhor a população afetada e oferecer orientações e atividades mais 
adequadas: Escala do Índice de Satisfação com a Vida para a Terceira Idade (LSITA); 
e 12-Item Short Form Health Survey (SF-12) para avaliação da qualidade de vida. 
Além disso, vem sendo desenvolvidas atividades visando à melhora da qualidade 
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de vida, como alongamentos, exercícios aeróbicos e palestras educativas sobre a 
importância em adotar um estilo de vida ativo. A comunidade está sendo capaz 
de responder todos os questionários com facilidade e através destes dados está 
sendo possível conhecer o índice de satisfação com a vida, qualidade de vida e as 
características da prática de atividade física nesta população. Esse conhecimento 
está possibilitando ações de promoção da saúde através de intervenções educativas 
específicas para as características da comunidade afetada. As atividades de 
atendimento à comunidade estão sendo realizadas por demanda espontânea 
(solicitações de grupos comunitários) e por demanda ativa (através da organização 
e execução de feiras de saúde em diferentes locais da cidade). 

Palavras-chave: Envelhecimento. Funcionalidade. Qualidade de Vida.
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Interações Medicamentosas Com a Terapia 
Alopática em Pacientes com Hipertensão 

Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus 
Usuários do Hiperdia Minas  
em Governador Valadares

Carina Carvalho Silvestre 1

Ydia Mariele Valadares 2

Andressa Barros Paschoalim 3

Jullyana Bicalho Costa 4

Maria Ludmila da Silva 5

Mariana Cristina de Assis Ramos 6

O aumento da expectativa de vida da população é acompanhado do aumento da 
prevalência de patologias crônicas como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 
e Diabetes Mellitus (DM), doenças de impacto na qualidade de vida e hábitos da 
população. A procura por tratamentos alternativos ou adicionais ao farmacológico 
vem crescendo e, o uso de plantas medicinais se torna cada vez mais frequente. 
Entretanto, esse uso concomitantemente ao tratamento farmacológico alopático, 
sem aviso ao médico e o desconhecimento sobre os efeitos tóxicos são fatores 
preocupantes da automedicação e precisam ser esclarecidos. Interações entre 
medicamentos e plantas medicinais se configuram como um risco à saúde, em 
especial de portadores de doenças crônicas. Objetivos: Identificação das plantas 
medicinais utilizadas por pacientes com HAS e DM cadastrados no Programa 
Hiperdia Minas; identificação das possíveis interações medicamentosas do uso 
concomitante de plantas medicinais e a terapia medicamentosa convencional; 
esclarecer sobre o uso racional das plantas medicinais utilizadas visando à 
adequação da terapia e diminuição de interações medicamentosas. Metodologia: 
Estudo transversal realizado com 118 adultos vinculados às ESF 1 e 2 do bairro 
Santa Rita, utilizando questionário semiestruturado. Resultado: A maioria dos 
entrevistados é do sexo feminino, idosa, com baixa renda, baixo nível de escolaridade, 
não praticante de exercícios físicos, aposentada, hipertensa e polimedicada. Dentre 

1      Doutorado, Departamento de Farmácia, farm.carina@gmail.com.
2      Doutorado, Departamento de Farmácia, ydia.valadares@ufjf.edu.br.
3      Graduanda, Farmácia, andressapaschoalim18@gmail.com.
4      Graduanda, Farmácia, jullyanabicalho17@gmail.com.
5      Graduanda, Farmácia, ludmila.m.s@hotmail.com.
6      Graduanda, Farmácia, marianafarmacia2014@gmail.com.
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as espécies empregadas, as mais citadas foram boldo, chuchu, algodão, capim 
limão, camomila e erva cidreira. Destas algumas possuem atividade comprovada 
para uso em HAS ou DM e, todas apresentaram algum tipo de interação com a 
terapia medicamentosa. Conclusão: O uso de plantas medicinais associado à 
terapia alopática por indivíduos hipertensos e diabéticos pode trazer sérios riscos 
à farmacoterapia, diminuindo a eficácia, gerando efeitos adversos ou tóxicos. Os 
pacientes se apresentam suscetíveis a tais problemas devido à condição, idade 
e baixo grau de instrução. Portanto, o conhecimento e discussão das práticas de 
saúde tradicionais em relação ao uso de plantas medicinais por indivíduos com 
HAS e DM, é de extrema importância, para que possamos atuar de forma efetiva e 
eficaz na resolução de reais problemas de saúde, aliando o conhecimento popular 
ao científico para a melhoria da qualidade de vida desses pacientes.

Palavras-chave: plantas medicinais e medicamentos. Cuidado farmacêutico. 
Hipertensão Arterial Sistêmica. Diabetes Mellitus. 
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Avaliação do Perfil Nutricional, Consumo e 
Conhecimento Sobre Alimentos Funcionais 

de Idosos do Município de  
Governador Valadares 

Clarice Lima Álvares da Silva 1

Kellem Vincha 2

Maria Cristina de A. Barbosa 3

Raquel Vigiani 4

Walesca Agda Silva Miranda 5

Alimentação e nutrição são consideradas fatores ambientais modificáveis 
do estilo de vida com potencial de interferência na prevenção e tratamento de 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Alimentos funcionais são capazes 
de proporcionar efeitos fisiológicos benéficos, prevenindo ou retardando as DCNT, 
além de suas propriedades nutricionais. Pesquisas nesta área vêm estabelecendo 
uma relação inversa de redução da mortalidade por doenças cardiovasculares e 
câncer com aumento no consumo de alimentos funcionais. Avaliar o consumo e o 
conhecimento sobre alimentos funcionais de participantes de um grupo operativo 
do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa (NEPI), em Governador Valadares, M.G. 
Grupo de 20 indivíduos, com idade entre 45 a ≥ 60 anos, de ambos os sexos, 
participantes das atividades de um grupo operativo do NEPI, no primeiro semestre 
de 2019. Para investigação do consumo e conhecimento sobre alimentos 
funcionais foram aplicados questionários de conhecimentos específicos em 
alimentos funcionais e de frequência alimentar (QFA) de alimentos funcionais. 
O grupo foi formado por 4 homens e 16 mulheres. Os participantes do grupo 
(100%), não sabiam sobre o conceito de alimentos funcionais apesar de relatarem 
saber que os alimentos têm nutrientes importantes para a saúde. Alguns deles (< 
50%) ouviram falar de alimentos funcionais, através de mídia e de amigos, mas 
não souberam dizer o que seriam. Os alimentos funcionais com ingestão diária, 
de no mínimo uma vez por dia, foram alho, cebola e tomate enquanto banana e 
maçã, o consumo foi de duas a três vezes no dia. A qualidade da alimentação 
dos indivíduos precisa melhorar pela inclusão de mais alimentos do grupo das 
frutas, legumes e verduras. Os resultados obtidos servem como alerta para 
profissionais da área da saúde quanto à importância do conhecimento sobre 
alimentos funcionais por parte dos indivíduos, incentivando-os para o consumo 
desses alimentos diariamente. O projeto, ainda, contribuiu para embasar ações 

1      Doutorado, Departamento de Nutrição, clarice.silva@ufjf.edu.br.
2      Doutorado, Departamento de Nutrição, kellem.vincha@ufjf.edu.br.
3      Doutorado, Departamento de Nutrição, cristina.albuquerque@ufjf.edu.br.
4      Graduanda, Nutrição, raquelvigiani@outlook.com.
5      Graduanda, Nutrição, walesca.agda22@gmail.com.
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de educação nutricional para os participantes desse grupo operativo, tornando-os 
aptos às escolhas e consumo de alimentos funcionais com o intuito de promover 
uma vida saudável. 

Palavras-Chave: Alimentos Funcionais. Consumo Alimentar. Saúde. 
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Avaliação de Parasitoses Intestinais e 
Esquistossomose em Escolares do Município 

de Peçanha, Vale do Rio Doce, MG

Girley Francisco Machado de Assis 1

Graziella Regis Pereira 2

Ana Lara Clemente Batista Viana 3
Arthur de Pinho Mendes da Silva 4

Bruna Chárin da Silva Sarmento 5

Geraldo Magela da Silva Junior 6
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Kissylla Emilly dos Santos 9
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Miriã Vieira dos Santos Ferreira 11

As parasitoses intestinais são doenças tropicais negligenciadas endêmicas 
no Brasil, constituindo um sério problema de saúde pública, decorrentes das 
precárias condições de saneamento básico, má qualidade da água para consumo 
humano e medidas de higiene deficientes. Devido às facilidades de contaminação 
observa-se maior prevalência em crianças e adolescentes na idade escolar. As 
enteroparasitoses causam principalmente perdas na qualidade de vida associado 
a carência nutricional, diminuição do desenvolvimento psico-motor e déficit no 
aproveitamento escolar. Determinar a ocorrência de parasitoses intestinais e 
esquistossomose em escolares do município de Peçanha, Vale do Rio Doce, MG, e 
propor ações que visem impedir os processos de reinfecções. Trata-se de um estudo 
transversal a partir de uma parceria entre o laboratório de Parasitologia UFJF/GV e as 
Secretarias Municipais de Educação e Saúde do município de Peçanha. Foi ofertado 
exame parasitológico de fezes para todos os alunos matriculados na rede municipal 
de ensino. Para participar do projeto todos assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, responderam um questionário epidemiológico para avaliação 
dos fatores de risco envolvidos no contágio e forneceram uma amostra de fezes 

1      Doutorado, Departamento de Ciências Básicas da Vida, girley.francisco@ufjf.edu.br
2      Especialização, Departamento de Ciências Básicas da Vida, graziella.pereira@ufjf.edu.br
3      Graduanda, Medicina, analaraviana26@hotmail.com
4      Graduando, Medicina, arthurpmendess@gmail.com
5      Graduanda, Medicina, brunacharin24@gmail.com
6      Graduando, Medicina, gera1997.14@gmail.com
7      Graduanda, Medicina, isabelmendeslima1998@gmail.com
8      Graduanda, Medicina, ps.isabela15@gmail.com
9      Graduanda, Farmácia, kissylla.santos0504@gmail.com
10      Graduanda, Farmácia, marcelapereiraleao@gmail.com
11      Graduanda, Medicina, miks_vieira@hotmail.com
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para análise. As amostras foram processadas de acordo com o método HPJ e os 
casos positivos encaminhados para o tratamento via o Programa de Estratégia da 
Saúde da Família. Até o presente momento foram analisadas 372 amostras, sendo 
constatado positividade em 142 (38,2%). Observou-se monoparasitismo em 97 
amostras (68,3%), sendo encontrado A. lumbricoides (6), E. coli (18), E. histolytica 
(3), E. nana (52), E. vermicularis (7), S. mansoni (4) e G. lamblia (7) e poliparasitismo 
em 45 amostras (31,7%). Avaliando as amostras positivas quanto à idade, 95 (66,9%) 
pertenciam a alunos com idade igual ou inferior 10 anos.

Palavras-chave: Parasitoses. Verminoses. Escolares. Educação em saúde. Saúde 
na escola. Inquérito. Educação Continuada.
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Atuação Estomatológica em Pacientes HIV/
AIDS em Governador Valadares  

 Minas Gerais, Brasil

Sibele Nascimento de Aquino 1
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Julia Lyrio Rodrigues de Freitas  5

Lucas Eduardo Calheiros 6

A AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma doença que afeta o 
sistema imunológico levando à destruição de glóbulos brancos. Os pacientes 
podem apresentar manifestações orais que têm sido consideradas marcadores 
clínicos relevantes para o diagnóstico e prognóstico de HIV/AIDS. Identificar as 
manifestações orais em pacientes vivendo com HIV/AIDS na cidade de Governador 
Valadares. Além disso, no projeto, ainda, realiza-se a distribuição de kits de higiene 
oral aos pacientes, orientando-os quanto ao autocuidado com a saúde bucal e como 
isso pode influenciar em sua saúde geral, além de se realizar o encaminhamento 
dos pacientes que possuam demandas odontológicas para atendimento gratuito 
nas clínicas da UFJF GV. Foram analisados prontuários e examinados clinicamente 
pacientes em tratamento no CRASE/GV. Os dados foram tabulados em Excel, 
sendo realizada análise descritiva. Entre os 177 pacientes, 84 (48%) foram do 
sexo feminino e 92 (52%) do masculino. A média de idade ao diagnóstico foi de 
35,96 anos, sendo a mínima de 2 e a máxima de 68 anos. Predominantemente 
os pacientes foram residentes em Governador Valadares. A forma de contágio 
descrita por 151 (85%) foi sexual. Quanto a presença de manifestações orais, 
107 (60,5%) dos pacientes apresentavam alguma manifestação oral da doença. 
Dentre eles, 64 (60%) pacientes tiveram apenas uma manifestação, 37 (34,6%) 
duas manifestações e 6 (5,6%) entre 3 e 4 manifestações. A periodontite foi a 
doença bucal mais observada, acometendo 90 pacientes, dez casos de candidíase 
pseudomembranosa, 3 de leucoplasia pilosa oral, 5 casos de gengivite, 17 casos de 
eritema linear gengival, 11 de hiperpigmentação melânica, além de afta, condiloma 
acuminado, queilite angular poucos casos. Além disso, 17 casos possuíam histórico 
de lesões em mucosa oral, sendo todos de candidíase pseudomembranosa. Para 
todos os pacientes foram realizadas atividades de instruções, sendo verificada a 

1      Doutorado, Departamento de odontologia, sibele.aquino@ufjf.edu.br
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necessidade de encaminhamento para tratamento odontológico na universidade 
para a maioria dos pacientes. Conclusões: Esse estudo mostrou que a maioria dos 
pacientes apresentam algum tipo de alteração em boca, sendo a mais frequente 
a periodontite, além de gengivite e eritema linear gengival, ambas relacionadas ao 
periodonto. Destaca-se ainda a manifestação de candidíase como indicador de 
imunossupressão bem como grande número de pacientes com necessidade de 
tratamento odontológico e de instruções de higiene oral.
 

Palavras-chave: HIV. Manifestações bucais. Odontologia.
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Atividade Física para a Prevenção e 
Tratamento de Doenças Cardiometabólicas - 
“Atividade Física e Saúde Cardiometabólica”
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As doenças cardiometabólicas são apontadas como a principal causa de 
mortalidade no mundo. Calcula-se que aproximadamente 75% das doenças 
cardiovasculares possam ser atribuídas a presença de fatores de risco. Os 
fatores de risco que se destacam são o sedentarismo, diabetes, dislipidemias, 
obesidade, hipertensão arterial, entre outros. Objetivo: O projeto “Atividade Física 
e Saúde Cardiometabólica” visa estimular e dar condições de prática de atividades 
físicas em praças públicas de Governador Valadares, objetivando a melhora e a 
manutenção da saúde cardiometabólica. Beneficiários: indivíduos adultos e idosos 
da comunidade frequentadores os locais de atuação (praças e parques da cidade). 
Metodologia utilizada: Possuindo um caráter do tipo “guarda-chuva”, este projeto 
agrega diversas ações de extensão contínuas e pontuais, projetos de pesquisa, 
projetos de treinamento profissional, trabalhos de conclusão de curso, dissertação 
de mestrado e doutorado, além disso, é uma área de estágio obrigatório para os 

1      Doutorado, Departamento de Educação Física, andreia.queiroz@ufjf.edu.br
2      Doutorando, Educação Física, diegoufjfgv@gmail.com.
3      Doutoranda, Educação Física, ilha.fernandes@hotmail.com.
4      Mestrando, Educação Física, seccatoalex@hotmail.com.
5      Mestrando, Saúde, erasmomontes@hotmail.com.
6      Mestrando, Educação Física, keveenrick@hotmail.com.
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estudantes do Curso de Bacharelado em Educação Física. O projeto teve início 
em julho de 2014, possui convênio com a Prefeitura de Governador Valadares. 
Os alunos bolsistas e voluntários são de vários cursos da área da saúde, como 
fisioterapia, nutrição, educação física e medicina. As atividades contínuas são 
realizadas na Praça de Esportes de Governador Valadares, oferecendo aulas de 
alongamento, aulas supervisionadas de exercício aeróbios e resistidos, avaliação de 
risco cardiovascular e da aptidão física, prescrição de exercício e reavaliações. Além 
disso, também são realizados eventos pontuais, como feiras de saúde em praças e 
igrejas nas zonas urbanas e rurais da cidade, oferecendo medidas cadiometabólicas, 
orientações sobre saúde e atividade física, estimulando e ensinando a população 
sobre a importância da prática segura e regular de atividades físicas, fornecendo 
ferramentas para a sua realização de forma autônoma. Resultados alcançados: 
Este projeto vem proporcionando diversos benefícios para a comunidade, mantendo 
a oferta de atendimentos voltados para a saúde cardiometabólica e o bem estar 
dos indivíduos. Além disso, este projeto tem contribuído para a formação de muitos 
estudantes de vários cursos integrados nas áreas de extensão, ensino e pesquisa. 
Por fim, espera-se que este projeto continue em plena execução devido à sua 
importância, oferecendo os subsídios necessários para a prevenção e o tratamento 
das doenças cardiometabólicas da população. 

Palavras-chave: Envelhecimento. Hipertensão arterial. Exercício Físico. Promoção 
de saúde. 



Seção 3 | Extensão 433

Atendimento Nutricional a Pacientes Obesos 
Com Elevado Risco Cardiovascular em 

Ambulatório Multiprofissional de  
Atenção Secundária à Saúde de  

Governador Valadares-MG
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Objetivou-se realizar atendimento nutricional ambulatorial, junto a uma equipe 
multiprofissional, a pacientes obesos com risco elevado de desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares, usuários das Estratégias de Saúde da Família (ESF) da 
cidade de Governador Valadares-MG. Este foi o primeiro ambulatório de nutrição 
da UFJF-GV criado formalmente por meio da extensão. Os atendimentos foram 
realizados no período de 2018 a setembro de 2019, inicialmente na Policlínica 
Municipal, em parceria com a prefeitura. Em agosto de 2019 foi necessário 
realizar a mudança dos atendimentos para a Clínica Escola de Nutrição da UFJF-
GV, em virtude da restrição de verba municipal e a consequente redução da carga 
horária do serviço ofertado pelo município na Policlínica Municipal. O Ambulatório 
Integrado de Nutrição e Nutrologia era coordenado por uma médica nutróloga e 
com participação efetiva de duas nutricionistas e uma psicóloga contratadas pelo 
município, além da professora e de alunos extensionistas do curso de nutrição da 
UFJF-GV. Em setembro de 2018, houve a saída da Nutróloga, e o grupo permaneceu 
sem esse profissional, sendo os pacientes encaminhados a outros médicos sempre 
que necessário. As extensionistas puderam vivenciar atendimentos ambulatoriais 
interdisciplinares, cujo principal enfoque era o enfrentamento da obesidade e suas 
comorbidades. Foram atendidos 23 pacientes, 12 do sexo masculino e 11 do sexo 
feminino, sendo 16 adultos, 2 idosos, 3 adolescentes e 2 crianças, idade média 
de 31 anos (DP = 16,7). As comorbidades apresentadas foram obesidade (65,2%; 
n=15), hipertensão (4,3%; n=1), diabetes melittus (21,7%; n=5) e insuficiência renal 
(4,3%; n=1). O número de consultas totais foram 54, sendo 23 de primeira consulta, 
23 de retorno com entrega do plano e 8 retornos para acompanhamento. O IMC 
médio entre os obesos foi de 34,25 kg/m2. Dos pacientes que retornaram, muitos 
tiveram um bom prognóstico de perda de peso e melhora de exames, podendo-se 
concluir que o acompanhamento nutricional se faz mais eficaz ao longo do tempo, 
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resultando em melhora da qualidade de vida. Esse foi um projeto enriquecedor, pois 
possibilitou a integração da universidade com a população, culminado em resultados 
satisfatórios para os pacientes e no e desenvolvimento técnico, científico e pessoal 
às estudantes do curso de nutrição da UFJF-GV. 

Palavras-chave: Atenção secundária à saúde. Equipe de Assistência ao Paciente. 
Dieta. Acompanhamento nutricional. Comorbidades. 
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A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) é uma iniciativa do Ministério 
da Saúde para promover o aleitamento materno e a alimentação complementar 
saudável em crianças menores de dois anos, acompanhadas no Sistema Único de 
Saúde (SUS). O projeto objetivou apoiar a implementação da EAAB na atenção básica 
de Governador Valadares-MG. As gestoras do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) e da Estratégia de Saúde da Família (ESF) foram contatadas para possibilitar 
a realização das oficinas de trabalho junto às equipes das unidades de saúde. Nas 
oficinas, as atividades desenvolvidas foram planejadas conforme orientações do 
Manual de Implementação da EAAB do Ministério da Saúde e aplicadas pela equipe 
do projeto em parceria com os profissionais do NASF, capacitados como Tutores da 
EAAB, no ano de 2018. Participaram das 8 oficinas de trabalho, 169 profissionais 
de saúde de 16 ESF. As metodologias crítico reflexivas e dinamicidade empregadas 
nas oficinas, proporcionaram o engajamento dos participantes. Como atividade 
complementar, os estudantes do projeto se inscreveram no curso de Formação de 
Tutores da EAAB de 2019, carga horária de 32h, promovido pela Secretaria de Saúde 
do Estado, o que oportunizou melhor aprendizado pelo aprofundamento na temática 
do projeto. A equipe obteve ainda, aprovação de trabalho para apresentação oral no 
IV Congresso Nacional de Alimentação e Nutrição realizado neste ano, em Ouro 
Preto-MG. Por fim, foi elaborado relatório para a Secretaria Municipal de Saúde 
sobre o “Perfil Alimentar de crianças menores de dois anos” por território de saúde, 
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que foi apresentado aos gestores e profissionais das equipes. A implementação 
da EAAB na atenção básica depende de ações intersetoriais, incluindo governos, 
universidade, serviço e comunidade, numa perspectiva de abordagem integrada e 
humanizada ao grupo materno-infantil, com vistas ao fortalecimento das ações de 
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar 
saudável. Espera-se impacto positivo nos indicadores municipais de saúde e 
nutrição de crianças menores de dois anos e a certificação futura das unidades de 
saúde pela EAAB. Aos discentes participantes do projeto, propiciou-se formação 
em saúde mais integrada, atuação em consonância com as diretrizes e princípios 
do SUS, visibilidade da integração ensino-serviço-comunidade, além da prática 
colaborativa e interprofissional em saúde, com foco nas necessidades de saúde da 
população. 

Palavras chave: Aleitamento materno.  Alimentação complementar. Estado 
Nutricional. Desmame. Educação Permanente. 
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Atendimento Odontológico ao  
Paciente com Necessidades Especiais 
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A inclusão social de indivíduos com deficiência em nossa sociedade tem passos 
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débeis. Pessoas com deficiência podem apresentar alterações físicas, intelectuais, 
sociais ou multiplicidade destas alterações podendo levar a restrições de 
mobilidade, aprendizagem, sociabilidade e saúde. O grau de dependência destes 
indivíduos assim como sua estrutura familiar podem determinar seu segregamento 
em instituições de abrigo. O projeto de extensão AOPNE (Atendimento 
Odontológico ao Paciente com Necessidade Especial) atua na promoção de saúde 
bucal na Associação Santa Luzia (Governador Valadares/MG, Brasil) trabalhando 
interdisciplinarmente com a equipe de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, 
farmácia e medicina. Procuramos conhecer esse Território através de levantamentos 
epidemiológicos das condições bucais e consulta aos prontuários médicos dos 
internos, assim como classificação de suas múltiplas necessidades pela equipe 
de enfermagem. Desta forma, envolvendo a expansão de conceitos inclusivos 
nos alunos e enriquecendo o planejamento das ações terapêuticas. Objetivamos 
conscientizar e educar internos e cuidadores com relação a prevenção de problemas 
bucais; desenvolver pesquisas epidemiológicas e de desenvolvimento de técnicas 
relacionadas a promoção de saúde bucal e também contribuir na promoção da 
inclusão social como responsabilidade profissional na formação dos alunos da 
Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus GV. A assistência odontológica 
abrange todos os internos aptos a receber tratamento odontológico, através de 
um programa de escovação supervisionada, restaurações, raspagens supra e sub-
gengivais, controle de placa. Também abordamos educação para a saúde com 
pacientes, cuidadores, funcionários e equipe de assistência multidisciplinar. Devido 
à falta de autonomia dos internos, altos índices de placa bacteriana e inflamação 
gengival estão presentes neste grupo. Os alunos do projeto apoiam a equipe de 
enfermagem realizando escovações dentárias diariamente, utilizando para tal, 
uma escova e afastadores adaptados desenvolvidos neste projeto. 

Palavras-chave: Doenças Periodontais. Transtornos Mentais. Pessoas com 
Deficiência. 
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Acompanhamento Nutricional de Pacientes 
Diabéticos na Clínica Escola da UFJF/GV

 Daniela Corrêa Ferreira 1

Maria Anete Santana Valente 2

Simonton de Andrade Silveira 3

Laryssa Jhennifer Gomes Silva 4

O presente projeto realiza atendimentos na Clínica Escola da UFJF/GV de pacientes 
que apresentem Diabetes Mellitus tipo 2. Todos os indivíduos podem participar do 
projeto, desde que tenha o diagnóstico da patologia citada, eles normalmente são 
encaminhados por outras equipes que realizam atendimento na clínica escola como: 
fisioterapia e farmácia escola, mas o atendimento é aberto ao público de Governador 
Valadares. O objetivo é minimizar as complicações do diabetes e fazer adequação 
do consumo alimentar. Os pacientes muitas vezes necessitam perder peso e 
controlar níveis de pressão arterial e do perfil lipídico. Dessa forma ele é submetido 
a um anamnese, avaliação nutricional, que contempla a avaliação antropométrica, 
dietética, de exames bioquímicos e dos sinais clínicos. Após a primeira consulta é 
realizada uma adequação da ingestão dos alimentos, na qual é observada o consumo 
da quantidade de calorias, dos macronutrientes e os principais micronutrientes que 
serão adequadas mediante as Diretrizes preconizadas pelas Sociedade Brasileira 
de Diabetes (2017-2018). Além disso é realizada uma avaliação qualitativa dos 
alimentos, que utiliza como referência para promoção de saúde o Guia Alimentar da 
População Brasileira (2014). Caso o paciente apresente outra comorbidade que o 
coloca em risco, essa também será considerada no momento de elaboração do plano 
alimentar e nas condutas de orientação sobre os hábitos alimentares. A equipe tem 
realizado atendimento aos pacientes encaminhados pelas outras equipes, e verificou-
se um número reduzido de participação desse público, devido vários serem assistidos 
pelas Equipes de Saúde e Família ou outros profissionais anteriormente, assim eles 
foram encaminhados para os atendimentos de grupo, que também são realizados 
pelo Curso de Nutrição da UFJF/GV. Entretanto, os pacientes assistidos por essa 
Equipe de Nutrição, foi possível realizar a intervenção, bem como dar o feedback para 
as outras áreas e realizar um trabalho interdisciplinar na clínica escola. Diante esse 
ocorrido, foi verificado a necessidade de ampliar o atendimento para aqueles que 
apresentavam fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes como: aqueles 
que apresentavam casos na família e pacientes com sobrepeso e obesos. 

Palavras-chaves: Diabetes. Nutrição. Dietoterapia. Avaliação nutricional. 
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A Importância da Comissão de Farmácia 
e Terapêutica no Desenvolvimento da 

Assistência Farmacêutica em Governador 
Valadares

Carina Carvalho Silvestre 1

Larissa de Freitas Bonomo 2

Luciana Souza Guzzo Costa 3

Ana Cristina Ribeiro Bernardo 4

Maria Ludmila da Silva 5

O uso de medicamentos é ferramenta importante na prática clínica, e no Brasil este 
tema ganha mais relevância pois é este país é um dos maiores consumidores mundiais 
de medicamentos. Além dos riscos inerentes ao uso do medicamento, e práticas de 
uso irracional, também existem os impactos que a aquisição destes é capaz de gerar 
para o sistema de saúde. Neste sentido, a adoção de uma Comissão de Farmácia 
e Terapêutica (CFT) é uma estratégia que visa fornecer condições para contemplar 
as necessidades de escolha terapêutica e melhorar a qualidade de assistência, 
podendo evitar o desperdício de recursos com medicamentos inapropriados, 
ineficazes ou inseguros. Estudos têm demonstrado alta prevalência no consumo 
de medicamentos, principalmente na região Sudeste do país, especialmente entre 
populações mais vulneráveis, como idosos e portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis, contexto no qual se insere o município de Governador Valadares. 
Ante ao exposto, o objetivo desse projeto é fomentar a Comissão de Farmácia e 
Terapêutica de Governador Valadares/MG. Para tanto, foi utilizada a metodologia da 
problematização com o Arco de Marguerez, composta por etapas sucessivas para 
a detecção e resolução de problemas da realidade, sob a ótica da tríade: estrutura, 
processo e resultado. Na etapa de observação da realidade, houve o levantamento 
de dados e registro da implementação da CFT no município. Esta apresenta-
se como uma comissão multiprofissional formada profissionais de saúde rede 
municipal, possuindo regulamentação através de portaria, a qual foi elaborada na 
primeira reunião da CFT. Ademais, foi elaborada também o regimento interno de 
funcionamento da comissão. Posteriormente, nas etapas de teorização foi realizado 
o aprofundamento investigativo dos pontos chave identificados e traçada a primeira 
hipótese de solução. Esta foi definida como a necessidade de delinear o perfil dos 
membros da comissão em formação, para subsidiar o planejamento das ações de 
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suporte às atividades de seleção. Destarte, o trabalho utiliza a integração ensino-
serviço por meio da interação do conhecimento e experiência da academia com as 
experiências prévias dos participantes, contribuindo assim na implementação de 
ações que visem atender as necessidades de saúde da população.

Palavras-chave: Comissão de farmácia e terapêutica. Assistência farmacêutica. 
Seleção de medicamentos. 
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A Autopercepção Nutricional e Alimentar  
no Processo de Envelhecimento
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Foi realizado um grupo educativo de alimentação e nutrição em uma comunidade 
no município de Governador Valadares, Minas Gerais, com adultos e idosos. Os 
participantes foram elegidos com os critérios: ter idade mínima de 30 anos e 
comparecer no mínimo em três encontros do grupo. O objetivo do projeto é realizar 
atividades educativas em nutrição e corporeidade para o autoconhecimento 
nutricional e da imagem corporal com os participantes de grupos. Como 
metodologia realizou-se um diagnóstico sobre autopercepção da alimentação 
e da imagem corporal dos participantes por meio da abordagem qualitativa 
para o planejamento e desenvolvimento da ação. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, fundamentadas na entrevista reflexiva, com os participantes, 
conduzidas pelas pesquisadoras e estudantes do curso de Nutrição, treinados 
previamente. Para a condução, usou-se um roteiro de questões com a finalidade 
de conhecer os significados da imagem corporal e das escolhas alimentares dos 
participantes. As entrevistas foram gravadas em áudio, após, foram transcritas 
na íntegra e analisadas por meio da Análise de Conteúdo Temática. Foram 
executadas três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 
resultados obtidos e interpretação, que envolveram leitura flutuante, formação de 
hipóteses, categorização e subcategorização, com o auxílio do software NVivo 
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11®. Foi realizado um grupo educativo fechado com oito encontros, baseados no 
Guia Alimentar para a População Brasileira, com 27 participantes sendo efetuadas 
20 entrevistas antes da intervenção. No diagnóstico, em relação à autopercepção 
alimentar foram averiguadas as categorias: Dimensões cognitiva, afetiva, sensorial 
e de habilidade – com destaque para a presença da restrição alimentar em 
decorrência de alguma doença, da dicotomia da alimentação e da automatização 
nas escolhas alimentares. Quanto à autopercepção corporal foram constatadas as 
categorias: Relação afetiva com o corpo com ênfase em sentimento de tristeza, 
incômodo, conformação e desânimo; Corpo e fases da vida; Corpo funcional e; 
Estética. A identificação das categorias foi fundamental para o planejamento e 
avaliação da ação educativa, bem como permitiu a validação da importância do 
trabalho educativo que envolva as relações com a alimentação, com o corpo e com 
a autoestima de adultos e idosos em processo de envelhecimento, favorecendo 
o empoderamento deste público para a realização de melhorias nas escolhas 
alimentares e no bem-estar. 

Palavras-chave: Autopercepção. Educação Alimentar e Nutricional. Processos 
Grupais. Alimentação Saudável. 
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A Assistência Farmacêutica no Distrito 
Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI)- 

Regional Minas Gerais e Espírito Santo: 
Potencialidades e Fragilidades
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O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é uma unidade gestora descentralizada 
da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) no âmbito do Sistema Único 
de Saúde. Os estados de Minas Gerais (MG) e Espirito Santo (ES) se encontram 
representados no DSEI MG/ES, sendo que a coordenação deste encontra- se 
em Governador Valadares MG. A Assistência Farmacêutica (AF) do DSEI MG/
ES engloba: 28 farmácias nos polos-base do tipo I, II e UBSI, 1 farmácia na Casa 
de Saúde Indígena (CASAI) e Central de Assistência Farmacêutica. Conhecer as 
características e levantar as demandas da AF do DSEI MG/ES Metodologia: Foram 
utilizadas: observação em campo; metodologia ativa de ensino-aprendizagem. 
Resultados: Foram realizadas as seguintes atividades: elaboração de relatórios 
para monitoramento da utilização de medicamento de uso continuo e/ou sujeito a 
controle especial; acompanhamento das atividades desenvolvidas pela farmacêutica 
da Casai; consolidação de dados sobre o uso de medicamentos não padronizados 
nas aldeias; participação nas reuniões da Comissão de Farmácia Terapêutica (CFT); 
construção do Guia Farmacoterapêutico do DSEI MG/ES e da cartilha sobre uso 
adequado de medicamentos. A AF no DSEI MG/ES visa à melhoria do acesso aos 
medicamentos e uso racional, levando em consideração a diversidade cultural 
e a territorialidade desses povos indígenas. As diversas atividades realizadas 
contribuíram para o fomento sobre a temática da saúde indígena. Ademais, a 
parceria DSEI MG/ES e UFJF Campus Governador Valadares contribuiu para o 
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desenvolvimento do setor e pode proporcionar a ampliação de serviços. Portanto, 
atividades que visem qualificar a AF são fundamentais para o desenvolvimento e 
crescimento da área e para a melhoria dos resultados de saúde desta população. 

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica. Uso de Medicamentos. Saúde Indígena. 
Sistema Único de Saúde. 
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Rede Tamanduá de Prosumidores 
Agroecológicos: Promovendo Geração de 

Renda Familiar, Autonomia e Soberania 
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O projeto de extensão “Capacitação em práticas de mediação: fomentando uma 
cultura de diálogo no ambiente escolar” começou a ser executado em outubro 
de 2018, pelos coordenadores e pelas extensionistas bolsistas. Através de uma 
demanda da Escola Estadual Israel Pinheiro, situada em Governador Valadares, 
iniciou-se um processo de capacitação dos colaboradores da instituição em práticas 
de mediação, para que fosse possível gerir os conflitos de maneira mais exitosa. Foi 
realizado um primeiro encontro para apresentação da equipe de trabalho e coleta 
dos relatos de conflito ocorridos na escola. Depois, ocorreram sete encontros de 
capacitação, com duas a três horas de duração cada, nos quais foram apresentados 
conceitos e técnicas utilizadas na mediação de conflitos, como a escuta ativa e 
a comunicação não violenta, com vistas a ampliar o repertório de resposta dos 
colaboradores frente à situações conflituosas, que são inerentes à convivência 
interpessoal. É importante destacar que foi conferida completa liberdade aos 
participantes da capacitação para que possam decidir, de acordo com sua realidade 
concreta, a melhor forma de aplicação de tais técnicas. Foram apresentados vários 
modelos de mediação escolar que atuam em níveis de intervenção diferentes, seja 
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com o desenvolvimento da cultura do diálogo, de maneira pontual ou até mesmo 
por meio da criação de um núcleo de mediação nas dependências escolares. 
Em questionário aplicado ao fim das aulas expositivas 100% dos professores 
consideram o estudo da mediação escolar como algo relevante, e cerca de 95% 
afirmaram ser muito aplicável a sua realidade diária. A equipe de trabalho também 
desenvolverá uma cartilha com o conteúdo ministrado no intuito de auxiliar os 
colaboradores na aplicação cotidiana das técnicas de mediação. Ademais, a equipe 
está à disposição da escola para auxiliar no desenvolvimento de projetos que visem 
promover o diálogo e melhorar as relações entre os atores escolares. Paralelamente 
à capacitação, as extensionistas bolsistas realizaram duas intervenções com os 
alunos do segundo ano da instituição, a fim de compreender as queixas existentes 
que poderiam resultar em conflitos. Para além disso, foram trabalhados temas 
como participação democrática, bullying, comunicação assertiva e cooperação. No 
geral os alunos demonstraram interesse na possibilidade de melhorar as relações 
escolares, e disseram que seria vantajoso o uso de mediação na escola. Até o final 
do ano será realizado pelo menos mais um encontro com os alunos. 

Palavras-chave: Mediação. Escola. Diálogo. Conflitos. Comunicação.
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Produção Artesanal de Alimentos: Pilar Para 
o Desenvolvimento e Estruturação das Feiras 

Livres de Governador Valadares, MG

Michele Corrêa Bertoldi 1

Priscila Lima Sequetto 2

Juliano Rocha Pereira 3

Camila Ribeiro de Araújo 4

Iann Lucas Lago e Silva Mascarenhas 5

Juciara Siqueira Trindade 6

Nathalia dos Santos Marques 7

Hernani Ciro Santana 8

As feiras livres constituem um mecanismo importante de comercialização de uma 
grande variedade de alimentos, absorvendo principalmente produtos alimentícios 
fabricados artesanalmente. Governador Valadares conta atualmente com nove 
feiras livres no município, que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico 
e inserção social de muitas famílias, principalmente agricultores familiares. 
Entretanto, problemas relacionados à qualidade e segurança alimentar de alimentos 
comercializados, particularmente alimentos fabricados artesanalmente, são 
motivos de preocupação do ponto vista de saúde pública. O objetivo deste estudo 
foi desenvolver ações de capacitação e orientação com feirantes produtores de 
alimentos artesanais em Governador Valadares, MG, focando em suas demandas, 
necessidades e interesses, com foco na promoção da segurança alimentar 
e qualidade dos produtos comercializados. O recrutamento foi realizado por 
entrevistas individuais diretamente nas feiras livres. As principais necessidades, 
demandas, motivações e dificuldades dos feirantes em relação à oferta de alimentos 
artesanais nas feiras livres foram identificadas por pesquisa qualitativa, utilizando 
a técnica de grupo focal, com grupos de cinco a oito produtores artesanais de 
atividades diversificadas (queijos e conservas vegetais). Os dados foram coletados 
mediante anotações e gravações durante as sessões. Os produtores foram 
capacitados em se tratando das boas práticas de manipulação e fabricação de 
alimentos (modulo teórico) e da produção artesanal de queijos (distrito Brejalbinha) 
e conservas vegetais (Governador Valadares e distrito Vila Nova Floresta). O projeto 
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contribuiu para orientar e capacitar feirantes quanto à melhoria da qualidade 
sensorial e sanitária dos produtos ofertados, impulsionando as vendas nas feiras 
livres do município, de modo a fortalecer o comércio local e proporcionar o acesso 
ao trabalho na própria localidade, com consequente aumento da renda dos feirantes 
e valorização da culinária típica. 

Palavras-chave: Alimentos artesanais. Boas práticas de fabricação. 
Capacitação. Feiras livres. Tecnologia.
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Índice de Preços ao Consumidor de 
Governador Valadares (IPC-GV)

 Luckas Sabioni Lopes 1
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Laryssa Rodrigues de Castro 4

Priscilla Vieira Lopes de Lima 5

Os indicadores de inflação a nível nacional se tornaram uma ferramenta crucial para 
avaliar a estabilidade econômica do país, sobretudo após o lançamento do plano 
Real, em 1994. Entretanto, este nível de agregação de dados não permite inferir 
sobre a situação específica dos municípios brasileiros. Por este motivo, tem sido 
crescente a criação de índices regionalizados de inflação. O Índice de Preços ao 
Consumidor de Governador Valadares (IPC-GV) é um indicador do custo de vida do 
município. Entende-se por “custo de vida” a relação existente entre a quantidade 
de bens e serviços que um consumidor pode adquirir em dois momentos do 
tempo, ou seja, mensura-se o quanto o indivíduo terá que dispor de sua renda para 
manter a mesma satisfação em períodos de tempo distintos. Portanto, o IPC-GV 
tem a finalidade de medir a dinâmica de preços de um conjunto preestabelecido de 
bens e serviços consumidos pela população de Governador Valadares. Em termos 
metodológicos, os dados são produzidos por meio de pesquisas de campo, isto é, 
através da construção de uma base de dados primária, sobre os preços de diversos 
bens e serviços ofertados no município. No total, são avaliados mais de 90 itens, 
divididos por grupos, que compõem o orçamento médio de uma família em as áreas 
de alimentação, remédios e transportes. Considera-se no cômputo a importância 
relativa de cada produto ou serviço no orçamento familiar (método de Laspeyres). 
A posteriori, os dados, informações e análises produzidos serão transformados em 
ações específicas de extensão, com a promoção de eventos e seminários abertos 
no intuito de compartilhar informações e fomentar discussões que possam abrir 
caminhos para reduzir os efeitos da inflação (e consequentemente o custo de 
vida) na cidade. O público-alvo é o “consumidor típico médio”, conceito utilizado na 
construção do IPCA, estimativa do IBGE para a inflação nacional. Especificamente, 
compõem-se de indivíduos que pertencem a famílias de um a 40 salários mínimos 
e que residem na cidade de Governador Valadares. Alguns resultados apontam que 
a variabilidade dos preços é maior em momentos onde há aumento da instabilidade 
política e institucional, como observado no episódio do rompimento da barragem de 
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Mariana, ao fim de 2015, e durante o processo de crise política e impeachment de 
2016. Observa-se também que os itens da cesta básica que mais aumentaram seus 
preços ao longo do período de existência do projeto são banana, arroz e café em pó.

Palavras-chave: Economia. Preços. Inflação. Governador Valadares.
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Gestão da Inovação: Articulação e  
Integração Universidade-sociedade

Hilton Manoel Dias Ribeiro 1

Nádia Carvalho 2

Isabela Santos Ramos 3

Ruan Santos 4

A inovação estimula a cooperação entre atores distintos, neste contexto, formou-se, 
na UFJF-GV o Grupo de Trabalho em Inovação, Empreendedorismo e Transferência 
de Tecnologia. Este GT é composto por servidores de diferentes perfis acadêmicos 
e tem por missão: mapear oportunidades e fomentar iniciativas com foco em 
inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia, ampliando o impacto 
do ensino, da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento do Campus e 
da Sociedade. Dessa forma, o projeto tem por objetivo geral contribuir com a Gestão 
da Inovação no Campus de Governador Valadares, tendo por base o planejamento 
do GT. Desse modo, o projeto tem por metas: * Mapear as potencialidades de 
inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia do Campus; * Propor 
ações de mobilização e capacitação quanto a temática da inovação; * Fomentar a 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação científica e tecnológica 
geradas na UFJF-GV. As ações desenvolvidas foram estruturadas em duas etapas, 
sendo a primeira desenvolvida internamente e a segunda visando a disseminação 
junto a sociedade de Governador Valadares, o projeto apresenta como resultados: 
(1) Ações de mobilização e capacitação - No dia 8 de junho de 2019, estudantes 
e egressos da UFJF-GV participaram de uma maratona de 14 horas para o 
desenvolvimento de projetos tecnológicos inovadores e utilizáveis para a área da 
saúde. O Hackathon Saúde, Gestão e Inovação contou com a apresentação de 28 
propostas que abordaram diferentes temas. Ao final, as três melhores soluções 
apresentadas pelas equipes foram premiadas. (2) Mapeamento das potencialidades 
- Levantamento de dados por meio dos departamentos e projetos com potencial 
para inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia no Campus UFJF-
GV. Foram estruturados três questionários (docentes, discentes e TAEs) e aplicados 
on-line. (3) Difusão junto à Sociedade - Um banco de dados com as potencialidades 
e interesses será disponibilizado na página do GT. A proposta é que ele seja 
continuamente alimentado, de forma a disseminar para além da comunidade 
acadêmica resultados de projetos que possuem a inovação como foco, mas 
também permitir, com a integração dos dados, o surgimento de novos projetos. Para 
tanto, ainda como atividade de difusão, junto as atividades da Semana de Ciência e 
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Tecnologia, em específico no 1o Simpósio IDEA, será feita uma apresentação dos 
dados e discussão da temática para a sociedade.

Palavras-chave: Mediação. Escola. Diálogo. Conflitos. Comunicação.
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Rio Limpo: Economia Solidária e  
Produção de Sabão Ecológico

Fernanda H. C. Alcântara 1
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Keylla Thalita Araújo 4

Larissa Shuvarz Marciano 5

Este projeto de extensão visa auxiliar a Associação Rio Limpo/GV em seu processo 
de reestruturação organizacional, fornecendo a este empreendimento assessoria 
jurídica e contábil, oficinas de formação em Economia Solidária e sobre conteúdos 
demandados pelos associados. Os beneficiários diretos do projeto de extensão são: 
a Associação Rio Limpo e seus associados, os beneficiários indiretos, por sua vez, 
são: a população valadarense, às comunidades ribeirinhas do Rio Doce e o SAAE 
(Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Os principais objetivos deste projeto de 
extensão são: 1) Contribuir para o fortalecimento de práticas de ES e de preservação 
ambiental em Governador Valadares; 2) Prestar atendimento contínuo na formação 
em ES e assessoria jurídica à Rio Limpo; 3) Fornecer Oficinas de formação em ES 
aos associados da Rio Limpo; 4) Incentivar políticas públicas municipais desta 
natureza em Governador Valadares; 5) Orientar a Rio Limpo a oficiar restaurantes 
e bares do município (Lei Municipal 6017/2009); 6) Orientar a Rio Limpo a coletar 
o óleo de cozinha descartado pelos Restaurantes Universitários (RUs); 7) Promover 
atividades de valorização da coleta do óleo de cozinha e seu descarte devido, bem 
como campanhas de sensibilização da população; A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento deste projeto de extensão é a pesquisa ação, tendo em vista que 
esta metodologia tem sido utilizada de forma bastante satisfatória em projetos 
de extensão com ESS. A pesquisa ação é um tipo de metodologia participativa, é 
igual ao “processo de produção colaborativa de saberes” e “tomada de decisões 
compartilhadas” (TOLEDO et. al. 2014). Consequentemente, rompe com a visão 
tradicional de “público alvo” ou dos atendidos como “objetos de pesquisa”, os quais 
passam a ser considerados como “sujeitos ativos”. Além disso, busca investigar 
uma dada realidade e, simultaneamente, transformá-la. A pesquisa ação está 
associada tanto à interdisciplinaridade quanto à necessidade de articulação entre 
teoria e prática. Portanto, não se trata de uma pesquisa com fim em si mesma 
(BALDISSERA, 2001). Até o presente momento, conseguimos institucionalizar a 
prática do controle periódico de receitas e despesas. Realizamos o mapeamento 
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dos estabelecimentos comerciais da cidade e da destinação que dão ao óleo de 
cozinha usado. Por fim, temos realizado campanhas, junto à comunidade acadêmica 
e também em escolas públicas e particulares da cidade, para a doação de óleo de 
cozinha usado à associação.

Palavras-chave: Economia Solidária. Cooperativismo. Associativismo. Geração de 
Renda. Sabão Ecológico.
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Laboratório do Amanhã: Uma Nova 
Perspectiva Para a Ressocialização das 
Prisioneiras em Governador Valadares
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A primordial motivação do projeto é a valorização e o respeito ao ser humano e 
sua dignidade, notadamente, à mulher enquanto pessoa humana através de uma 
proposta interdisciplinar de ressocialização das mulheres custodiadas no Presídio 
de Governador Valadares. O que se observa, é que mais do que encarceradas 
essas mulheres são prisioneiras da ordem social que se impôs a elas. Tendo como 
bases a informação, socialização, capacitação e o desenvolvimento da capacidade 
empreendedora, o cerne do projeto objetivou conduzir, de forma gradual, as 
principais pessoas beneficiadas pelo projeto, quais sejam, as mulheres custodiadas, 
por um caminho que privilegia a mudança cultural e construção da autoconfiança, 
de forma que proporcione mudanças comportamentais ao longo do tempo. 
Portanto, entende-se que a capacitação para o trabalho é um importante fator de 
socialização. O desenvolvimento do potencial empreendedor, por sua vez, se propôs 
a criar uma alternativa ao emprego, o qual muitas vezes é escasso, principalmente 
pelo estigma expresso na barreira do preconceito. A oportunidade de empreender é 
muitas vezes inimaginável para quem está em situação de tamanha vulnerabilidade 
social, podendo ser essa vertente uma das mais importantes contribuições aqui 
consideradas. Para tanto a proposta metodológica aplicou de forma prática 
cinco estratégias: i) Foco Empreendedor: Proposição de desenvolvimento a partir 
da geração de renda; ii) Educação: Leitura e produção de textos; resgate do self; 
iii) Produção de Material Didático Pedagógico: Possibilidade de replicação do 
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modelo; iv) Parceria Universidade, Estado e Setor Privado: Escopos de atuação 
complementares; v) Liberty Classroom: Infraestrutura multidisciplinar fornecida 
pelo presídio dentro dos moldes do projeto. Sendo assim, como resultado, foi 
desenvolvido e aplicado uma metodologia em que o resgate do self foi condição 
primordial, a compreensão das experiências pregressas dessas mulheres, dos 
lugares que ocupavam na sociedade antes do cárcere, e ainda suas perspectivas 
para a saída do cárcere, fundamentam os cursos que foram ministrados pelos 
professores e alunos, bem como com parcerias com a população e empresários 
do município, de modo que a cada novo curso, novas habilidades foram geradas 
e com o ponto central que é a aplicação dessas habilidades nas comunidades em 
que residem, fomentando com as mulheres as possibilidades de renda que podem 
ter e de negócios inovadores que podem atender as demandas específicas de seus 
bairros.

Palavras-chave: Ressocialização. Empreendedorismo. Mulher. Cárcere.
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Inserção Social e Produtiva dos Brasileiros 
Retornados do Exterior para a Microrregião 

de Governador Valadares/Minas Gerais - 
Brasil
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O problema da migração internacional tem ocupado a agenda de pesquisa, dando 
um significativo destaque à participação da cidade de Governador Valadares no 
fluxo de emigração brasileira, especialmente para os Estados Unidos e Portugal. 
Voltado a esse tema, o projeto busca responder questões sobre o processo de 
reinserção social e produtiva do migrante brasileiro de retorno do exterior. Propõe 
ações de extensão, com foco na promoção de troca de saberes e oficinas de 
aprendizagem para os retornados e seus familiares. A metodologia é centrada 
numa abordagem dialógica e formativa, valorizando as experiências vivenciadas 
pelos migrantes internacionais de retorno. Para o alcance dos objetivos priorizou-
se a revisão de literatura, com uma atenção especial à produção científica sobre 
a cultura migratória do território de Governador Valadares. Na perspectiva de 
troca, foram realizadas: i) rodas de conversa com pesquisadores e colaboradores; 
ii) três oficinas para o público externo com o intuito de incentivar a participação 
dos retornados, estudantes e comunidade em geral. Os temas das oficinas foram 
pensados levando-se em conta as dificuldades relatadas pelos migrantes de retorno 
no processo de reinserção. A primeira pautou a “Migração e Empreendedorismo”, 
trazendo como interlocutores a pesquisadora Sueli Siqueira e o professor do 
Departamento de Administração da UFJF-GV, Amilton Quintela. Siqueira abordou 
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o contexto histórico da emigração internacional na microrregião de Governador 
Valadares e, por outro lado, Quintela falou sobre empreendedorismo, considerando 
o sonho de abertura de negócios, alimentado por imigrantes e migrantes de retorno. 
A segunda destacou a “Migração e Finanças Pessoais”, iniciando o debate com Lídia 
Brandes, que trouxe para o diálogo a contribuição da psicologia nos estudos dos 
processos migratórios, com ênfase na saúde mental e emocional do trabalhador 
migrante. Refletindo sobre finanças, Sérgio Borges, professor do departamento de 
Economia da UFJF-GV, tratou dos aspectos relacionados às finanças pessoais. A 
terceira abordou “Migração e Finanças Empresariais”, tendo como ministrantes 
as professoras Schirley Policário e Raquel Berger, do Departamento de Ciências 
Contábeis da UFJF-GV, e o TAE administrador Leonardo Alexandrino. A oficina abriu 
espaço para a troca de saberes sobre planejamento, migração internacional e seus 
impactos na origem, tendo como interlocutores os pesquisadores convidados - 
Rafael Barbosa, Sandra Nicoli e Sueli Siqueira.

Palavras-chave: Migrante internacional de retorno. Reinserção produtiva. 
Empreendedorismo.
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Educação Popular e Formação Política  
no Vale do Rio Doce (O Combate)
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Este projeto se fundamenta a partir de algumas categorias principais, como 
movimento popular e educação popular. Entretanto, a fundamentação teórica parte 
da e se conecta à concepção de trabalho estabelecida pela Crítica da Economia 
Política. Com isso, pretende-se destacar aqui os movimentos sociais vinculados 
à classe trabalhadora, ou seja, ao qual denominamos de movimentos populares. 
Tais movimentos podem ser definidos tanto por sua base social, ou seja, se 
seus membros têm uma posição de classe proletária, como pelos seus objetivos 
políticos e econômicos, consequentemente suas lutas, que podem transcender 
sua posição de classe. Nesse sentido, este projeto pretende atender às demandas 
quanto à formação humana e política dos mais variados movimentos populares 
de Governador Valadares, desde sindicatos e coletivos políticos até movimentos 
sociais que atuam em prol de causas específicas. Para tanto, utiliza-se o arcabouço 
teórico-prático da educação popular, tal como desenvolveu Paulo Freire. Tem 
como objetivo principal desenvolver ações no âmbito da formação teórico-política, 
assessoria e trabalho de base com membros de sindicatos e movimentos sociais 
do Vale do Rio Doce, no intuito de potencializar o processo de mobilização e de 
lutas por direitos da população urbana e do campo, e contra os ataques desferidos 
à classe trabalhadora brasileira, tendo como base parceira que oferta o espaço a 
União Operária de Governador Valadares e como ofertantes dos cursos de formação 
e oficinas os movimentos sociais, políticos e populares que construíram a história 
de luta da classe trabalhadora da região e pesquisadores(as) das Universidades. 
Esperamos que o projeto possa contribuir para os movimentos que participarem 
intervir de maneira mais conjunta na sociedade, seja junto às suas bases, seja 
junto aos órgãos governamentais, buscando construir projetos e experiências que 
melhorem as condições de vida da sua comunidade. Ao conhecer a realidade e dar 
voz a estes movimentos, a Universidade contribuirá para dar visibilidade a demandas 
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históricas da população, que foram ao longo do tempo invisibilizadas e silenciadas.

Palavras-chave: Movimentos Populares. Formação teórico-política. Universidades.
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O projeto de Extensão “ASCANAVI: Formação e Assistência Jurídica” é uma 
continuação do trabalho de extensão desenvolvido no ano de 2018 com a Associação 
de Catadores de Material Reciclável Natureza Viva (ASCANAVI). A metodologia 
pauta-se na participação efetiva das catadoras e catadores de materiais recicláveis 
de forma continuada, consubstanciado na pesquisa-ação. O projeto atua em duas 
vertentes, como seu próprio nome sugere. A formação busca trazer ao debate 
coletivo temas fulcrais para a estrutura de organização do trabalho pretendida 
pelas catadoras e catadores, como seguridade social, regimento interno e estatuto 
social, educação financeira, além de outros de grande relevância econômica e 
social, como igualdade de gênero, comunicação virtual e invisibilidade social. As 
oficinas são ministradas por discentes e docentes, integrantes ou convidados, 
sempre acompanhados de outros membros do projeto que realizam o registro 
fotográfico, o gerenciamento da lista de presença e a elaboração da ata da reunião. 
A decisão sobre os temas, bem como a própria construção do debate como um todo 
é realizado de maneira conjunta com as catadoras e catadores, que apresentam 
demandas próprias e fomentam as discussões a partir de suas experiências. Assim, 
o projeto possui a pretensão de emancipar não só os associados individualmente, 
mas também a associação como um todo da ação de outros agentes técnicos 
necessários ao desenvolvimento da atividade. A assistência jurídica, por sua vez, 
acolhe todas as demandas jurídicas manifestadas pelos membros da associação 
e também pela pessoa jurídica. Aqui, os discentes, sob supervisão das professoras 
coordenadoras, prestam desde consultorias jurídicas, até serviços de advocacia, 
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2      Doutorado, Departamento de Educação Física, mariliamartinsbandeira@gmail.com
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4      Mestrado, Departamento de Ciências Contábeis, geova.madeira@ufjf.edu.br
5      Graduanda, Direito, angelavitoriaandrade@hotmail.com
6      Graduando, Direito, emanuel.anderson@outlook.com
7      Graduanda, Direito, gautegiovanna2801@gmail.com
8      Graduando, Direito, lucastavares211@gmail.com
9      Graduando, Direito, lopesdesouzaotavio@gmail.com
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através da propositura de demandas. Entre as conquistas obtidas pelo projeto, 
destacam-se o fortalecimento das práticas de Economia Solidária no município de 
Governador Valadares, pela formação dos catadores, que através das discussões 
passam a possuir um panorama mais amplo do próprio associativismo. 

Palavras-chave: Economia Solidária. Empreendimento Econômicos Solidários. 
Associação de catadores de materiais recicláveis Natureza Viva. ASCANAVI/GV. 
Assistência jurídica. Governador Valadares. Extensão. Universidade.
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PREMIAÇÃO | EXTENSÃO
Comunicação

A acessibilidade do outro e o dever de todos 
Regina Gendzelevski Kelmann 

Radar da Política Comercial 
Carolina Rodrigues Correa Ferreira 

Cultura

NIFRAM: uma abordagem de cultura e gênero para o fortalecimento da rede de 
atendimento à mulher vítima de violência 
Juliana Goulart Soares Do Nascimento 

Museu Virtual: Memórias do Esporte e do Lazer em Governador Valadares 
Sarah Teixeira Soutto Mayor 

Direitos Humanos e Justiça

Núcleo de Estudos Juventude e Socioeducação - NEJUS 
Braulio de Magalhaes Santos 

Acesso à justiça no contexto do núcleo de práticas jurídicas 
Jean Filipe Domingos Ramos 

Educação

Educação Financeira, Conjuntura Econômica e Políticas Públicas: Construindo 
Jovens Cidadãos 
John Leno Castro Dos Santos 

Estratégias de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis no contexto 
das escolas públicas: O protagonismo juvenil na promoção de uma sexualidade 
segura e consciente
Sheyla Fernandes C. Lopes 

Meio ambiente

Tecnologias Sociais e Agroecologia no Campo e na Cidade 
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Gustavo De Almeida Santos 

Associação de Catadores do Turmalina - Formação e Assessoria Jurídica 
Fernanda Henrique Cupertino Alcantara 

Saúde

Implementação de uma Rede de Mobilização Social em Dengue e identificação 
de fatores de risco adicionais à Dengue Grave em Governador Valadares-MG 
Thiago Vinicius Avila 

Centro especializado em laserterapia aplicada à odontologia (CELAO) 
Fernanda Mombrini Pigatti

Impactos Do Rompimento Da Barragem De Fundão Para O Cultivo De Plantas 
Medicinais No Município De Governador Valadares: Cuidados Com Solo, Água E 
Promoção Do Uso Racional 
Regina Gendzelevski Kelmann 

Projeto Fisioterapia na artrite pós Chikungunya - Projeto FAPOCHI 
Ludmila Forechi

Sorriso na melhor idade 
Rodrigo Furtado De Carvalho 

Tecnologia e produção

Rede de Prosumidores Agroecológicos do Médio Rio Doce: promovendo geração 
de renda familiar, autonomia e soberania alimentar
Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira 

Produção artesanal de alimentos: pilar para o desenvolvimento e estruturação 
das feiras livres de Governador Valadares, MG 
Michele Correa Bertoldi 

Trabalho

Laboratório do Amanhã: uma nova perspectiva para a ressocialização das prisio-
neiras em Governador Valadares
Juliana Goulart Soares Do Nascimento 

Rio Limpo - Economia Solidária e produção de sabão 
Fernanda Henrique Cupertino Alcântara 
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Placa oclusal com retenção extraoral: uma 
técnica inovadora no tratamento do bruxismo 

em pacientes com síndrome de down

Bruna Aysha Alves e Silva1

Diego Machado de Oliveira2

Daiandara Ramos Reis3

Milena Alves Gomes4

Isadora Vieira Queiroz5

Ana Emília Farias Pontes6

Fernanda de Oliveira Bello Corrêa7

Rodrigo Furtado de Carvalho8

Cleverton Corrêa Rabelo9

Desordens têmporo-mandibulares com manifestação do bruxismo tem alta 
prevalência na população como um todo, incluindo pessoas com da síndrome de 
Down. As placas oclusais são indicadas para o tratamento de desordens têmporo 
mandibulares e prevenção de desgastes provocados pelo bruxismo, proporcionando 
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, possuem restrições para 
o tratamento por meio de tais placas devido aos riscos de deglutição e asfixia 
com as mesmas. Com o propósito de possibilitar o uso de placa oclusal nestes 
pacientes, neste artigo descrevemos a técnica de confecção da placa oclusal 
com retenção extra-oral, um modelo adaptado desenvolvido e patenteado pelo 
orientador desta pesquisa. Uma haste transversal extra-oral conectada a placa 
oclusal confere a segurança necessária para utilização da mesma ao impedir sua 
deglutição. A placa foi avaliada quanto a sua segurança e eficácia acompanhando 
seu uso em paciente com síndrome de Down. Aprovado pelo comitê de ética em 
pesquisa sob parecer nº 2.245.259, o atendimento foi realizado nas clínicas da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus de 
Governador Valadares/MG. Paciente com síndrome de Down e manifestação 
de bruxismo utilizou a placa pelo período de 4 semanas. Foi possível avaliar a 
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segurança no uso da placa oclusal assim como benefícios no seu uso. 

Palavras-chave: Bruxismo; Placas Oclusais; Síndrome de Down; Desordens têmporo-
mandibulares
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Monitoramento remoto dos quadros elétricos 
da Sede Administrativa da UFJF-GV

Erick Carvalho Campos1

A Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares possui 
características peculiares devido ao funcionamento predominantemente em imóveis 
locados ou cedidos e a adaptação do uso desses imóveis à demanda intensiva da 
instituição eventualmente gera consequências que exigem atenção. Um exemplo 
concreto dessas consequências é a sobrecarga elétrica, gerando superaquecimento 
dos quadros elétricos do imóvel destinado à Sede Administrativa, que apresentaram 
quedas frequentes no primeiro quadrimestre de 2019. Como os recursos para 
instrumentação de engenharia tem se tornado mais avançados e acessíveis com 
a acelerada evolução técnica dos últimos anos, torna-se possível a construção 
de soluções personalizadas de IoT (Internet of Things) para sanar problemas de 
engenharia como o monitoramento térmico de aplicações sensíveis. A conjunção 
da demanda da UFJF-GV com a oferta tecnológica desencadeou o desenvolvimento 
de uma solução para monitoramento permanente dos quadros elétricos que, 
além de registrar as temperaturas 24h por dia, também envia os dados para um 
sistema de acompanhamento online que armazena e exibe os dados acessível em 
bit.ly/ufjfgviot. Foi utilizado uma placa controladora com conectividade wireless 
denominada NodeMCU para construir duas versões do sistema de monitoramento, 
uma delas contendo o termo-higrômetro DHT22 e outra contendo um termistor 10K 
NTC. As soluções estão implantadas desde 04/06/2019 em dois quadros elétricos 
da sede administrativa da UFJF-GV (quadro B e quadro C) em funcionamento 
contínuo sem problemas, permitindo o monitoramento remoto e gerando dados que 
servem para compreensão de tendências e situações críticas.

Palavras-chave: IoT, Monitoramento, NodeMCU

1      Mestrando, Ciências Aplicadas à Saúde, erick.campos@ufjf.edu.br
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Venv

Felipe Rooke1

Bruno Castelar Lugão Mendes2

A educação financeira nunca esteve inserida na formação base do povo brasileiro. 
Carregamos por herança, de maneira inconsciente, uma carga intelectual ignorante 
quando se trata de investimentos. Sem saber o porquê, repetimos padrões e 
acreditamos em lendas sobre o mercado financeiro, principalmente sobre a 
bolsa de valores, criando insegurança, estagnação e nos levando para os piores 
caminhos do retorno financeiro. A fim de promover a educação financeira, criamos 
a Venv, um projeto destinado ao ensino da aplicação em renda variável na bolsa de 
valores e à difusão de doutrinas de investimento. Através de estudos, identificamos 
padrões de sucesso, onde investidores pacientes, com aplicações a longo prazo e 
estratégias bem definidas, conseguiram ganhar fortunas investindo em ações. Com 
a intenção de expandir todo esse conhecimento e ajudar pessoas, começamos 
a ensinar, através de textos online, canais de vídeos e das redes sociais, como 
investir no mercado acionário, algo que, até então, é pouco difundido na sociedade 
brasileira. Atualmente o projeto se encontra em andamento e com uma quantidade 
representativa de adeptos, o que demonstra o interesse da geração atual por 
conhecimento e melhores investimentos, ainda mais agora que o Banco Central 
reduziu nossa taxa de juros para 5,5% a.a., tornando os investimentos em renda fixa 
nada interessantes.
Nosso objetivo é alcançar cada vez mais pessoas e, através da educação, abrir os 
olhos da nossa comunidade para possibilidades mais rentáveis de investimento.

1      Mestrado, Colaborador externo, felipe@rooke.com.br
2      Graduado, Colaborador externo, brunocastelar@mpmg.mp.br
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ESPORTE 4.0: squads da  
empresa júnior as startups no mercado

Heglison Custódio Toledo1

Clara Mockdece Neves2

Danilo Reis Coimbra3

Cristiano Diniz da Silva4

Gustavo Bernardino de Oliveira5

Lamartine Pereira DaCosta6

Maurício Gattás Bara Filho7

O desenvolvimento do esporte no cenário atual, requer algumas adaptações, 
reflexões e compreensões acerca da nova era presente nas relações humanas, de 
negócios, estruturais, assim como, nas relações esportivas e em todas as esferas 
que compõem o esporte. Nesta nova era do esporte, ora denominada ESPORTE 4.0, 
o repertório teórico ainda não alcançou tal dimensão tendo em vista a necessidade 
de suporte por parte de teorias que possam facilitar a compreensão no aspecto da 
necessidade e realidade contemporânea. o objetivo é desenvolver Startups para o 
desenvolvimento e consolidação do momentum Esporte 4.0, na ótica do modelo 
de negócio. A metodologia foi elaborada em três momentos, em que primeiro foi 
realizado a criação e estruturação da Empresa Jr., A segunda etapa consistiu na 
elaboração conceitual da Startup Gestão 4.0 Eventos e A terceira etapa se apresenta 
como o elemento de ligação do produto ao público, a qual se caracteriza pela 
materialização dos conceitos elaborados e aplicados na estruturação sistêmica 
do conceito esporte 4.0, utilizando-se do marketing digital e da interação one2one, 
através da startup EFINOVE, um canal de interação dos alunos ao mercado e sendo 
os atores principais. A plataforma é dinâmica e pode atualizar e oferecer inúmeros 
avanços no ponto de vista da atração, desenvolvimento e captação de recursos em 
diferentes esferas.  O Esporte 4.0 é uma realidade, cabendo reflexão, entendimento 
e ações que possam indicar novos caminhos e cenários na formação, capacitação 
e realização dos diversos setores que estão envolvidos no esporte.

Palavras-chave: Esporte; Empreendedorismo; Gestão.
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Sistema Local de Inovação: uma avaliação  
para o município de Governador Valadares-

MG

Hilton Manoel Dias Ribeiro1

Willian Farias Carvalho Oliveira2

Sahra Ferreira Pinheiro3

O objetivo principal do trabalho é analisar o Sistema Local de Inovação para o 
município de Governador Valadares-MG, à luz da teoria neo-schumpeteriana e 
do modelo Tripla-Hélice. Para tanto, as análises quantitativa e qualitativa dos 
dados referentes à emprego, renda, matrículas e conclusões por curso no ensino 
superior, bem como uma avaliação das políticas públicas e atividades de fomento 
à inovação, foram a base para esta análise inicial. Os dados referentes ao elo 
“produção”, representados neste trabalho pela dimensão do emprego e renda 
do elo produtivo de Governador Valadares, corroboram com a hipótese de que 
o município apresenta condições iniciais de se tornar uma economia baseada 
em conhecimento. Embora a indústria de transformação venha perdendo espaço 
ao longo dos anos e apresente-se concentrada em grupos de baixa intensidade 
tecnológica, como a transformação de produtos alimentícios, é possível observar 
desenvolvimento potencial nos setores de serviços financeiros, de saúde, serviços 
de educação e nos serviços de informação e comunicação, associado aos 
atrativos para a fixação de recursos humanos especializados nesses segmentos. 
Nas análises do elo “conhecimento”, os dados sugerem que a rede de ensino 
superior se apresenta relativamente bem estruturada para a formação de capital 
humano, em áreas estratégicas para o sistema local de inovação. Contudo, as IES 
devem estar em constante alinhamento com os demais agentes desse sistema 
local de inovação, acompanhando as necessidades das firmas, do governo e da 
comunidade de forma geral, fortalecendo suas atividades de ciência e tecnologia 
e propondo eventos para transferência sistemática de conhecimento. Somente 
o elo “governo”, a partir das fontes estudadas, apresentou baixo dinamismo 
em propostas com foco em inovação, revelando poucas políticas exclusivas de 
fomento à inovação e empreendedorismo, se comparado à variedade de políticas 
e casos possíveis apontadas pela literatura. Desta forma, há indícios de que o 
modelo Tripla-Hélice, de forma adaptada, pode ser uma alternativa para criação 
de uma governança focada em inovação e desenvolvimento local, sugerindo a 
aplicação de políticas regionais que reforcem a interação entre os agentes e que 
o governo municipal atue suprindo necessidades estruturais e institucionais da 
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rede, desenvolvendo políticas pelo lado da oferta, em especial na vertente das 
políticas de serviços, e pelo lado da demanda, com políticas sistêmicas para o 
grupo de serviços identificado na análise do elo produtivo deste trabalho. 

Palavras-chave: Sistema Local de Inovação; Ecossistema de Inovação; Tripla-Hélice.
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KDY23 pode ser uma molécula promissora

João Eustáquio Antunes1

Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes2

Glioblastoma multiforme (GBM) é um tumor do sistema nervoso central que 
ocorre espontaneamente, sendo altamente agressivo e invasivo. De acordo com 
os critérios de diagnóstico morfológico definidos pela Organização Mundial de 
Saúde, GBM é classificado como grau de malignidade IV, que se refere à maioria dos 
tumores malignos com sobrevivência média de 10 a 20 meses após o diagnóstico. 
Concomitante a isto, GBM responde pobremente a terapia convencional, assim 
torna-se essencial a busca por novos tratamentos. Neste contexto, a pesquisa por 
novos fármacos seletivos para GBM é um desafio tanto para a comunidade científica 
quanto para a indústria farmacêutica. Recentemente o nosso grupo de pesquisa 
realizou a síntese de diversas moléculas, que posteriormente foram avaliadas 
quanto a sua potencial atividade antitumoral frente algumas linhagens de células 
cancerosas. Uma molécula inédita denominada KDY23 demonstrou em ensaios 
preliminares de viabilidade celular, promissora atividade antitumoral em células de 
GBM. Uma vez confirmado tais resultados, aumenta-se a possibilidade de patente 
da KDY23 e possível parceria com a indústria farmacêutica. 

Palavras chave: Câncer, Descoberta de Novos Fármacos, Estudos in vitro
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Uso da técnica Espectroscopia de 
Impedância Elétrica para aplicações nas 
indústrias, especialmente, no controle de 

qualidade dos alimentos

Wesley William Gonçalves Nascimento1

Lárissa Kellen Ribeiro de Lima2

Beatriz Duarte Lauredo da Silva3

Isabela Tavares Costa dos Santos4

Bruno Patrick Albino de Carvalho5

Júlia Almeida Nunes6

Ronaldo Aquino Dusi de Nazareth7

O nosso grupo de pesquisa é formado por docentes, taes e estudantes de iniciação 
científica do Campus da UFJF/GV, em parceria com pesquisadores externos 
e tem como foco principal a utilização de medidas Físicas como base para o 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras e com apelo industrial, especialmente, 
em propostas de metodologias de análises, caracterização de materiais e controle 
de qualidade. Nesta linha, a principal técnica utilizada tem sido a Espectroscopia 
de Impedância Elétrica (EIS), por demonstrar grande potencial de aplicação e 
possuir vantagens em relação a outros métodos, como facilidade na aquisição dos 
dados, praticidade na operação e baixo custo, o que permite que as tecnologias 
desenvolvidas a partir destes estudos, sejam portáteis e acessíveis a pequena 
e média indústria. Em trabalhos anteriores, o nosso grupo desenvolveu uma 
metodologia baseada em medidas elétricas para detectar adulterações em leite que 
deu origem a uma patente (PI0805121-6), recentemente concedida pelo INPI e a um 
equipamento automatizado, intitulado MILKTECH (916892824). Trata-se da primeira 
patente concedida da história da UFJF. A tecnologia foi transferida e licenciada e está 
sendo comercializada para o setor lácteo. Neste trabalho apresentamos algumas 
aplicações a partir da técnica de Espectroscopia de Impedância Elétrica que estão 
sendo desenvolvidas atualmente pelo grupo, visando as indústrias de produção 
de mel, de água e de azeite, industrializados, além do leite já citado. Pretende-se 
aproveitar o know-how dos trabalhos anteriores para ampliação a outros segmentos 
alimentícios. Um estudo das características elétricas destes alimentos foi realizado, 
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com o objetivo de entender os fenômenos associados e os resultados indicaram ser 
possível utilizar a técnica como base para o desenvolvimento de novas metodologias, 
processos e protótipos para aplicações nestes setores, especialmente na 
caracterização de amostras, controle da qualidade e na detecção de adulterações. 
O grupo também tem começado a vislumbrar parcerias com setores relacionados 
a materiais diversos e não alimentícios, como o setor odontológico, por exemplo, 
onde os resultados prévios medidos indicam que a técnica tem o potencial para 
auxiliar na caracterização de resinas fabricadas. Os desenvolvimentos citados tem 
gerado diversas oportunidades de publicação, depósitos de patentes e premiações, 
o que consolidam as linhas de pesquisas propostas.

Palavras-chave: Inovação tecnológica; Desenvolvimento de metodologias e 
protótipos; Controle de qualidade de alimentos; Detecção de adulterações; 
Espectroscopia de Impedância Elétrica.
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Estudos sobre tecnologia e sociedade  
como projeto pedagógico: da teoria à prática

Évelyn Vieira Gomes1

Izabella Alves Jorge Bittencourt2

Lucas Costa dos Anjos3

Thaís Machado Botelho4

As atividades do Grupo de Estudos em Tecnologia e Sociedade - GETS iniciaram 
no segundo semestre de 2017, sob a coordenação do Professor Lucas Anjos, 
tendo em vista deficiências nas grades curricular, extensionista e de pesquisa do 
curso de Direito da UFJF-GV. Com o objetivo de contemplar um plano pedagógico 
de curto e médio prazo, foram primeiramente ofertadas disciplinas nas áreas 
de Propriedade Intelectual e Direito de Internet, em semestres seguidos e 
paralelamente à realização de reuniões do grupo de estudos. Em médio prazo, 
busca-se a introdução de atividades extensionistas na área de inclusão digital em 
Governador Valadares e, posteriormente, a integração do tripé de ensino, pesquisa 
e extensão a práticas inovadoras, em coordenação com outros cursos do Instituto 
de Ciências Sociais Aplicadas. O grupo de estudos privilegiou estudos bibliográficos 
de formação na área, de autores referenciais, com os propósitos iniciais de: i) 
despertar interesse pelo tema no corpo discente; ii) formar conhecimentos de 
base para que, posteriormente, estudantes possam desenvolver criticamente 
atividades de pesquisa e extensão; iii) inteirar estudantes UFJF-GV no âmbito 
dos debates nacionais e internacionais sobre o tema de Direito, internet e novas 
tecnologias, especialmente no que diz respeito ao impacto da recém-aprovada 
Lei Geral de Proteção de Dados sobre os setores público e privado brasileiros. Um 
dos maiores desafios pedagógicos foi a utilização de bibliografias estrangeiras 
em um curso cujo perfil docente é heterogeneamente composto, com estudantes 
de diversas idades, formações e desempenhos em línguas estrangeiras. Para 
tanto, foram empreendidas estratégias como a tradução de textos, discussão 
conjunta de versões dos textos e estratégias pedagógicas alternativas, como a 
utilização de documentários e séries para fomento de debates.  Os resultados 
foram a participação de pesquisadoras em eventos especializados nacionais e 
internacionais, nos quais foram apresentados artigos científicos sobre temas 
como consentimento, privacidade, crianças e adolescentes online, governança 
algorítmica, proteção de dados pessoais, revisão de decisões automatizadas 
etc.  Durante os três anos de execução desse projeto pedagógico, foi possível 
a transição de pesquisas teórico-bibliográficas para o engajamento discente 

1      Graduanda, Direito, evelynvgomes@gmail.com.
2      Graduanda, Direito, izabellajbittencourt@gmail.com.
3      Mestrado, Departamento de Direito, lucas.anjos@ufjf.edu.br.
4      Graduanda, Direito, thaismachadobotelho@hotmail.com. 
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específico no principal foro de discussão sobre governança da internet no país, o 
Fórum da Internet no Brasil, em Manaus.

Palavras-chave: tecnologia; internet; sociedade; privacidade; automatização.
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Sorriso - canal digital

Rhaíssa Ferreira Canutto1

Camila Lima Temponi2

Raquel Ribeiro de Oliveira3

Amanda Lima Santos4

Rodrigo Furtado de Carvalho5

O advento da internet integra um dos mais importantes avanços tecnológicos da huma-
nidade. Seu alcance aliado à sua rápida popularização demonstra como esta transfor-
mação ocorreu, se tornando um dos meios de comunicação mais utilizados pela popu-
lação atualmente. A internet é, hoje, um instrumento de formação de opinião, um espaço 
onde todos são fontes de conhecimento e de disseminação de informações. Neste con-
texto, aparece um novo formato de educação, no qual há necessidade de desenvolver 
um conjunto de atividades didático-pedagógicas a partir das tecnologias disponíveis. 
Assim, objetivou-se dinamizar, amplificar e atuar como ferramenta de atualização e pro-
pagação de informações relacionadas à odontologia. O grupo de pessoas abordados no 
presente projeto não tem restrição de idade, classe socioeconômica, cultural ou política. 
É composto por curiosos ou pacientes que irão ser submetidos a algum procedimento e 
buscam informações sobre os diferentes assuntos relacionados à odontologia. Engloba 
também acadêmicos pertencentes aos cursos de saúde em diferentes níveis de conhe-
cimento e formação e profissionais já atuantes no mercado de trabalho que desejam 
atualizar seus conhecimentos. Através da criação do canal na plataforma digital YouTu-
be, foi realizada uma postagem mensal contendo entrevista informativa, com duração 
aproximada de 15 minutos. Estas foram gravadas com câmera digital (Canon T6I Rebel) 
em uma sala da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares, 
padronizando qualidade de imagem, som e iluminação. Foram abordados os seguintes 
temas nas entrevistas: Laminados cerâmicos; Sorriso gengival; Clareamento dental; Le-
sões cervicais não cariosas; Overdentures; Próteses bucomaxilofaciais. Nesta platafor-
ma digital, vídeos foram salvos e estão à disposição para serem assistidos a qualquer 
momento. O uso dos recursos disponíveis permite a complementação e o aprofunda-
mento do conhecimento, se tornando dessa maneira, uma extensão do espaço físico 
do contexto acadêmico. Diante disto, constata-se uma aproximação entre população, 
acadêmicos e profissionais, fazendo com que o conhecimento se torne mais acessível, 
de forma prática e dinâmica, através de uma fonte com base científica introduzida em 
uma base de dados comum e acessível a todos.

Palavras-chave: Odontologia. Educação. Saúde Bucal.

1      Graduanda Odontologia, rferreiracanutto@hotmail.com
2      Graduando Odontologia, camila_temponi@hotmail.com
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Gestão da inovação: articulação e  
integração universidade-sociedade

Ruan Santos Silva1

Isabela Santos Ramos2 
Hilton Manoel Dias Ribeiro3

Nádia Carvalho4

A inovação estimula a cooperação entre atores distintos, neste contexto, formou-se, 
na UFJF-GV o Grupo de Trabalho em Inovação, Empreendedorismo e Transferência 
de Tecnologia. Este GT é composto por servidores de diferentes perfis acadêmicos 
e tem por missão: mapear oportunidades e fomentar iniciativas com foco em 
inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia, ampliando o impacto 
do ensino, da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento do Campus e 
da Sociedade. Dessa forma, o projeto tem por objetivo geral contribuir com a Gestão 
da Inovação no Campus de Governador Valadares, tendo por base o planejamento 
do GT. Desse modo, o projeto tem por metas: * Mapear as potencialidades de 
inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia do Campus; * Propor 
ações de mobilização e capacitação quanto a temática da inovação; * Fomentar a 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação científica e tecnológica 
geradas na UFJF-GV. As ações desenvolvidas foram estruturadas em duas etapas, 
sendo a primeira desenvolvida internamente e a segunda visando a disseminação 
junto a sociedade de Governador Valadares, o projeto apresenta como resultados: 
(1) Ações de mobilização e capacitação - No dia 8 de junho de 2019, estudantes 
e egressos da UFJF-GV participaram de uma maratona de 14 horas para o 
desenvolvimento de projetos tecnológicos inovadores e utilizáveis para a área da 
saúde. O Hackathon Saúde, Gestão e Inovação contou com a apresentação de 28 
propostas que abordaram diferentes temas. Ao final, as três melhores soluções 
apresentadas pelas equipes foram premiadas. (2) Mapeamento das potencialidades 
- Levantamento de dados por meio dos departamentos e projetos com potencial 
para inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia no Campus UFJF-
GV. Foram estruturados três questionários (docentes, discentes e TAEs) e aplicados 
on-line.  (3) Difusão junto a Sociedade - Um banco de dados com as potencialidades 
e interesses será disponibilizado na página do GT. A proposta é que ele seja 
continuamente alimentado, de forma a disseminar para além da comunidade 
acadêmica resultados de projetos que possuem a inovação como foco, mas 
também permitir, com a integração dos dados, o surgimento de novos projetos. Para 
tanto, ainda como atividade de difusão, junto as atividades da Semana de Ciência e 

1      Graduando, Administração, ruanicmba@gmail.com.
2      Graduanda, Administração, isabelasr26@hotmail.com.
3      Doutorado, Departamento de Economia, hilton.manoel@ufjf.edu.br.
4      Doutorado, Departamento de Administração, nadia.carvalho@ufjf.edu.br.



Seção 4 | Inovação 483

Tecnologia, em específico no 1º Simpósio IDEA, será feita uma apresentação para a 
sociedade das potencialidades do Campus. 

Palavras-chave: Inovação, Empreendedorismo, Transferência de Tecnologia., 
Universidade.
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Estudo voltado para fermentação e
produção de cervejas artesanais puro malte.

Thalisson Ronner Stockler Soares Silva1

Priscila Lima Sequetto2

Juliano Rocha Pereira3

Em que pese a popularidade da cerveja no Brasil, percebe-se que poucos sabem 
sobre sua composição e forma de produção, partindo desse pressuposto, com 
o presente trabalho buscar-se-á realizar uma análise pormenorizada acerca da 
produção da bebida supramencionada. A produção da cerveja envolve inúmeras 
reações químicas, as quais devem ser executadas na medida correta para que o 
sabor fique dentro do esperado pelo produtor, seja em relação ao teor alcóolico 
ou ao nível de amargor. Para que a cerveja chegue ao ponto de ser consumida, é 
necessário passar por diversas etapas, sendo a primeira denominada malteação, na 
qual a umidade do grão base é aumentada de 11 até 45 %, de forma a propiciar que 
a cevada germine. Destaca-se, ainda, que o potencial de germinação da cevada é 
essencial para o processo de produção cervejeiro, na medida em que ele que delimita 
o nível da qualidade desse primeiro processo de malteação. O processo final de 
malteação é a secagem, a qual reduz a sua umidade drasticamente de 45 para 5% e 
paralisa* obsta a atividade enzimática do grão, o que, por conseguinte, interrompe 
as reações bioquímicas (PALMER, 2004). Outra fase essencial para a produção da 
cerveja é o processo fermentativo, na medida em que é nessa fase que ocorre a 
conversão dos açucares presentes no mosto cervejeiro em etanol e gás carbônico, 
passando a definir o teor alcoólico da bebida. Tal processo é realizado a partir de 
leveduras, as quais normalmente pertencem à espécie Saccharomyces cerevisiae, 
conforme salienta Aquarone (2013). Para que haja uma padronização no sabor e as 
expectativas do produtor sejam alcançadas é necessário a observância precisa de 
todas as etapas empregados na produção, de forma a propiciar uma fermentação 
alcoólica do mosto que seja apta as fases de maturação e carbonatação. O 
procedimento final da produção é demarcado pelo envase, o qual se dá após 7 dias 
de maturação, momento em que é necessário adicionar o priming e aguardar de 8 a 
10 dias de fermentação dentro da garrafa. 

Palavras chave: Cerveja. Lúpulo. Puro malte. Fermentação. 
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Artivistas LGBTQIA+: ilustrando as diversidades 
e o protagonismo político na luta por direitos

Maria Aline dos Santos 1

Mariana Mendes Barcelos e Santos 2

A negação estratégica das identidades de sujeitos LGBTQIA+ em todos os espaços 
demonstra como sua história e direitos foi designada ao lugar do prejuízo social, 
tal qual suas manifestações de resistência. Dessa forma, o objetivo do trabalho é 
enfatizar como sujeitos LGBTQIA+ no contexto brasileiro estabelecem através de 
suas ilustrações, vínculos com um coletivo e garantem o protagonismo de suas 
representações e narrativas, reivindicando  categorias políticas como estratégias 
de enfrentamento às normativas que estruturam representações de grupos 
dominantes e marginalizam identidades LGBTQIA+; promover tais narrativas visuais 
se enquadra como uma tentativa de reparo histórico frente a desmobilização de 
políticas públicas e desvalorização de produções de artistas ativistas LGBTQIA+ no 
Brasil. As ponderações desenvolvidas ao longo deste trabalho estão baseadas na 
análise das narrativas visuais como parte crucial de nossa metodologia qualitativa. 
Recorremos às ilustrações como ferramentas de reflexão sobre a produção de 
sentidos e significâncias, uma vez que estas são instrumento de trabalho de artivistas 
colaboradores, e por compreendermos que suas ilustrações possuem caráter político 
e autoexplicativo, com potencial de produzir múltiplos sentidos e olhares. Por fim, 
elucidamos que a metodologia de seleção de ilustradores foi pautada em artivistas 
cujo trabalho se desenvolve na rede social Instagram, site que é amplamente utilizado 
para divulgação do conteúdo dos colaboradores dessa pesquisa e onde investigamos 
as narrativas visuais, assim como buscamos alcançar identidades LGBTQIA+ diversas. 
Como resultado obtivemos a seleção de ilustrações de cada artivista colaborador, 
exibidas e discutidas na apresentação do presente trabalho no II Congresso de 
Gênero e Sexualidade do Leste Mineiro, também foram realizadas entrevistas 
com cada artivista para compreender percursos e desafios na articulação de suas 
ilustrações como mecanismos políticos de cobrança de direitos e na sensibilização 
de seu público; através das entrevistas e ilustrações concedidas construiu-se um total 
de seis zines sobre o trabalho de cada artivista. As zines se tornaram um material 
pedagógico utilizado durante a disciplina Corpo, Gênero, Sexualidade e Educação 
ofertada pela Universidade Federal de Viçosa, onde visamos promover discussões 
sobre o protagonismo e a luta por direitos de LGBTQIA+, assim como criar subsídios 
para que o debate sobre diversidade em espaços educacionais se concretize.

Palavras-chave: Artivismo LGBTQIA+. Direitos. Representatividade. Educação.
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Breves notas sobre o encarceramento em 
massa e a situação das mulheres de minorias 

étnicas nos presídios

Matheus Guimarães de Barros 1

Este trabalho objetiva averiguar uma possível correlação entre a desregulamentação 
econômica típica do neoliberalismo e o encarceramento massivo de pobres e 
negros. Igualmente, busca-se compreender como a discussão de gênero tornou-
se indispensável para pensarmos a inflação carcerária. A metodologia concerniu à 
revisão bibliográfica de obras de Loïc Wacquant, Angela Davis e Juliana Borges, bem 
como à análise de dados oficiais da população carcerária nacional. O Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias retratou que, em 2016, 75% dos presos sequer 
haviam chegado ao ensino médio e 64% eram negros. Segundo o Banco Nacional de 
Monitoramento de Prisões (2018), dos mais de 600.000 encarcerados, 27% foram 
apenados por roubo e 24% por tráfico de drogas; crimes via de regra imputados à 
parcela populacional mais desvalida. Números apresentados por Borges denotam 
a realidade de um aumento de 567,4% no contingente de mulheres presas entre os 
anos 2000 e 2014. Desse montante, 68% eram negras, 50% jovens e 50% não haviam 
concluído o ensino médio. Seguindo a tendência do sistema penal estadunidense, 
o Brasil vem sendo marcado por uma retração do Estado social, ou seja, pelo 
desmanche de um ente estatal que intervém na economia, regula as relações de 
emprego e promove políticas públicas. Em contrapartida, constata-se a hipertrofia 
de um Estado penitência, calcado numa atividade punitiva desmesurada. Acontece 
que essa onda punitiva possui um alvo preferencial evidente: os próprios sujeitos 
afetados pela precarização das relações de trabalho, desemprego, subempregos, 
falta de assistência estatal. Trata-se da camada mais miserável e negra da população. 
O cume desse preocupante contexto é percebido no tratamento direcionado às 
mulheres presidiárias, principalmente de minorias étnicas. Borges exemplifica que a 
ausência de absorventes para mulheres presas constantemente culmina na utilização 
de técnicas insalubres, como o uso de miolos de pão, para contenção da menstruação. 
Outrossim, a falta de papel higiênico resulta no manejo de jornais velhos e sujos para 
fins de higienização íntima. Para além disso, negligência médica, negação de acesso 
ao controle reprodutivo e a remédios são violências frequentes a que são submetidas 
as presidiárias. Conclui-se pela necessidade de desmascarar o cárcere enquanto 
ferramenta adequada de contenção das desordens sociais e de confrontar a conexão 
das ideologias punitivista, racista e sexista. 

Palavras-chave: Neoliberalismo. Encarceramento. Gênero.
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Empoderamento Feminino: a viabilidade da 
mediação de conflitos em casos de violência 

contra mulher 

Lorena de Jesus Magalhaes1

Renata Conceição Batista Grippa de Souza2

O objetivo principal do estudo é o questionamento da possibilidade de utilização 
da mediação, quando a violência doméstica já aconteceu. Não tem por objetivo a 
tentativa de reconciliação da vítima com seu agressor ou a tolerância em relação 
a qualquer tipo de violência. Sendo, assim, ao propor questões referentes a 
agressões no âmbito familiar, a efetivação do acesso à justiça não se restringe a 
acessar o Poder judiciário. Devendo se estender para além do ocorrido, em que a 
denúncia por si só não cessa o ciclo de violência e cria a necessidade de resolução 
de outras questões. A acessibilidade, atinge, primeiramente, a possibilidade dos 
envolvidos terem a oportunidade de escolher resolver seus conflitos por meios 
pacíficos, se assim preferirem. De modo que a mediação, é indicada para situações 
em que a relação entre partes não pode ser dissolvida, visando primordialmente 
restabelecer o diálogo. Por isso, é feito na maioria das vezes, em casos que 
envolvam relações familiares ou de proximidade. É um método autocompositivo, 
em que as partes compõem a conclusão, sem imposição de terceiro, fora do 
conflito. Onde há a necessidade da voluntariedade, trazendo o envolvimento 
direto da mulher no processo. Levando a sua utilização em conflitos civis, como 
instrumento transformador para o empoderamento da mulher, como autora, que 
opera transformações na sua própria vida, não sendo essa apenas espectadora das 
decisões do Poder Judiciário. Superando, assim, um processo de vitimização, que 
paira sobre a mulher. Trazendo a mediação, como uma atuação pedagógica para o 
resgate da autonomia, com participação e responsabilização dos envolvidos. Logo, 
busca principalmente o restabelecimento da comunicação, sendo necessário a 
igualdade entre os mediandos. Por fim, visa também ter condições de compreensão 
do conflito, ao estimular o empoderamento e reconhecimento das partes. É uma 
oportunidade da mulher se fortalecer e tomar decisões em relação a sua vida, 
enquanto sujeito ativo. A mediação é viável, como forma de solucionar e prevenir 
mais casos de agressão, rompendo com o círculo de violência, e em novas relações 
que possam surgir após o conflito.

Palavras - chaves: Violência doméstica - Empoderamento feminino - Mediação
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Flexibilização da audiência de conciliação 
para efetivação da equidade de gênero  

no processo civil

Maria Eduarda Fiorilo Rocha Baquim1

Edilson Lucas Duarte da Costa2 
Jéssica Galvão Chaves3

A presente pesquisa, realizada pelo método bibliográfico qualitativo, objetiva 
estudar a equidade de gênero e o princípio da consensualidade, na superação 
da desigualdade material entre as partes envolvidas nos litígios de família, 
regulamentados pelo Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), questionando 
se a consensualidade obrigatória estimulada pelo CPC/15 é capaz de agravar 
a falta de equidade de gênero nas ações de família. Primeiro, entende-se que 
a equidade de gênero transcende as diferenças biológicas, buscando uma 
reparação de contexto social, diante das atribuições desenvolvidas, disparidades 
e oportunidades conferidas a cada um dos gêneros na sociedade. Após, analisa-se 
o potencial da consensualidade como standard resolutivo dos conflitos, visto que 
possui forma dialógica de dirimir impasses, por uma via que não seja impositiva 
e coercitiva, como habitualmente ocorre nas demandas judiciais. Em seguinda, 
há uma análise da consensualidade, pelo emprego de técnicas de mediação e 
conciliação que devem ser fomentadas durante o trâmite procedimental, podendo 
ser utilizadas no âmbito extrajudicial e judicial. No que tange à busca pela 
igualdade material entre mulheres e homens o Direito Internacional, historicamente, 
contribuiu de forma significativa com a celebração, em 1979, da Convenção sobre 
a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (CEDAW) e 
pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, que o Brasil internalizou 
por meio do Decreto n° 1.973, em 1° de agosto de 1996. Essa última apresentou 
uma abertura significativa em relação ao tratamento da discriminação contra 
a mulher, considerando ações que geram sofrimento psicológico, nas esferas 
pública e privada, à mulher. Em conclusão, verifica-se que a obrigatoriedade da 
audiência de conciliação nas ações de família, de acordo com os preceitos dos 
arts. 694 a 696 do CPC/15, deve ser mitigada nos litígios em que tenha ocorrido 
violência doméstica, em virtude do sofrimento psicológico, contra a mulher, seja 
ela cisgênero ou transgênero, eis que a flexibilização procedimental, a fim de 
possibilitar a não realização da audiência de conciliação, permite a transcendência 
de uma igualdade formal processual, para uma igualdade material, promovendo a 
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verdadeira equidade entre as partes.

Palavras-chave: Ações de família. Audiência de conciliação. Equidade de gênero. 
Violência doméstica.
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Influência da sexualidade e gênero dentro 
do mercado de trabalho no Vale do 

Jequitinhonha e Mucuri

Karina Gusmão de Moura1

Isadora Vilela Nunes2

O presente trabalho visa analisar as problemáticas enfrentadas por membros da 
comunidade LGBT(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros), 
no que tange o mercado de trabalho no  Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Como a 
sexualidade influencia na escolha de uma profissão e os pormenores enfrentados, em 
virtude da dificuldade de implantação dos direitos sociais dentro dessa mesma temática, 
apontando a divisão entre homens e mulheres não representando apenas uma divisão 
de tarefas, mas uma desigualdade de status e remuneração, sendo que para superar 
as desigualdades de gênero, é fundamental a desconstrução de papeis e espaços 
masculinos e femininos socialmente estereotipados. Observou-se por meios de estudos 
feitos por empresas de recrutamento como Elancers, a consultoria de engajamento 
Santo Caos e dados do acervo de estudos de gênero da UFVJM, que em torno de 20% 
das empresas em todo o Brasil não contratariam uma pessoa homossexual para um 
cargo específico. Ainda, entrevistas feitas com profissionais LGBT de 14 estados, na 
faixa etária de 18 a 50 anos, compondo um rol de diversos segmentos, já disseram ter 
sofrido discriminação direta por sua sexualidade, bem como relatam o constrangimento 
da discriminação velada. Se enfrentar o mercado de trabalho já é difícil para os 
heterossexuais, para a comunidade LGBT é triplamente maior. Não é a toa que grande 
parte dos funcionários LBGT optam por esconderem sua sexualidade por medo de 
perderem o emprego, e os que não conseguem uma colocação no mercado de trabalho 
estão optando por trabalhos autônomos ou se prostituindo, mesmo com bons currículos. 
Assim, faz-se necessário políticas públicas mais incisivas que visem promover ambiente 
de trabalho respeitoso, seguro e saudável para as pessoas LGBT, sensibilizar e educar 
para o respeito de direitos por meios de campanhas, bem como estimular as empresas 
a contratarem este grupo, proporcionando o desenvolvimento econômico social local. 
E mais do que isso, cabe aos sindicatos denunciarem os atos de preconceito vindos da 
empresa e de outros funcionários para punir os responsáveis. A pesquisa utilizou uma 
abordagem metodológica qualitativa de cunho bibliográfico e documental, com o estudo 
de artigos, dissertações, teses, legislações e demais obras afins, pesquisados em forma 
física e eletrônica, para a orientação e o delineamento da pesquisa.
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A limitação de doação de  
sangue por homoafetivos

Walker Lopes Monteiro1

Rodrigo Barbosa Luz2 

Objetivo: Pessoas que pertencem a grupos minoritários são alvo de atitudes 
discriminatórias e, em razão disso, buscamos discutir o artigo 64, inciso IV da portaria 
nº. 158 de fevereiro de 2016 adotada pelo Ministério da Saúde e o artigo 25, inciso 
XXX, alínea D, editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através 
da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº. 34/2014, que preveem a inaptidão 
para realização da doação de sangue, por um período de 12 (dozes) meses após 
a prática sexual de risco, por voluntário/doador que tenha mantido relação sexual 
com outros homens e/ou parceiras destes. Metodologia: A presente discussão 
foi proposta com base em pesquisa descritiva e explicativa, buscando analisar, o 
contexto social na qual a limitação de doação de sangue está inserida e discutir essa 
restrição à luz dos princípios e normas constitucionais, especialmente considerado 
sob o prisma da Ação Direta de Constitucionalidade (ADI) nº. 5543. Resultados: 
À época da proposição do trabalho, a ADI nº. 5543 estava com seu julgamento 
suspenso e, defendíamos que a limitação de doação de sangue era notadamente 
inconstitucional, por ferir princípios como a dignidade da pessoa humana e da 
não discriminação, bem como da igualdade, que tem por objetivo de equilibrar o 
sistema jurídico e as relações sociais, para que não haja abusos e desrespeito a 
preceitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI nº. 5543 
indicou que tal previsão conferia um tratamento não igualitário em clara ofensa à 
dignidade da pessoa humana. Ainda, em seu julgamento, o Ministro Relator Edson 
Fachin acrescentou que o cuidado dos bancos de sangue deve ser assegurado com 
base nas condutas de risco dos indivíduos e não na orientação sexual para seleção 
dos doares, o que configura discriminação injustificável e inconstitucional, além de 
discriminar grupos que são historicamente estigmatizados. Apesar da existência 
de votos contrários, direcionados por alegações de não interferência nas políticas 
públicas cientificamente comprovadas, a decisão pela inconstitucionalidade 
das normas foi maioria, avaliando-se as condutas individuais dos doadores para 
proteção da saúde pública.
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Masculinidade Tóxica:  
uma questão de gênero e saúde pública

João Pedro Teixeira de Faria Viana1

Lucas Teixeira Aguiar2

A masculinidade tóxica enquanto questão de gênero traz consigo uma série de 
reflexões que não têm devida abordagem social, tendo em vista que o assunto está 
ligado a fatores morais e culturais enraizados. Assim, numa tentativa de descobrir as 
implicações e consequências dessa questão, pautou-se em uma revisão de textos, 
livros e artigos acadêmicos de grandes autoras e autores embasados nas temáticas 
de gênero, saúde e identidade pessoal. Abordar a questão de gênero vai muito além 
do estabelecimento de definições, já que a pessoa é protagonista de sua identidade e 
tratar esta enquanto indivíduo delimitado é atentatório até mesmo para sua construção 
pessoal e reconhecimento diante da realidade. Por trás do “modelo ideal” imposto aos 
homens, se desencadeia possibilidades de tentar definir projetos de vida, impedindo 
muitas vezes a própria autonomia da pessoa de definir o que é ou não digno, o que 
vale a pena ou não ser vivido.  Ao dizer que determinadas atitudes “não são coisa de 
homem” numa tentativa de reprimir sentimentos e moldar um adolescente para se 
encaixar em padrões socialmente impostos, acaba-se tirando dele a possibilidade de 
se construir enquanto pessoa, criando uma “prisão invisível”, influenciando diretamente 
no seu futuro, na pessoa que vai se tornar. Desse modo, busca-se tratar de uma 
desconstrução desse padrão de comportamento, evidenciando suas consequências 
gravosas e trazendo à tona a possibilidade de uma “nova masculinidade” a que se 
atribui, sob a ética da autonomia, uma alternativa de autoconstrução do homem 
na busca por uma liberdade de expressar seus sentimentos. Por fim, tem-se como 
conclusão que a masculinidade tóxica é fruto de uma construção social atrelada ao 
modelo patriarcal e machista e deve, portanto, ser estudada e abordada de forma 
ampla no ambiente acadêmico e social no intuito de desencadear uma desconstrução 
deste padrão comportamental. Assim, se faz necessário que as questões de saúde 
e autonomia pessoal sejam levadas em consideração para buscar uma ruptura com 
a heteronormatização e garantir à própria pessoa a possibilidade de se construir de 
acordo com seus projetos pessoais e não por meio de imposições feitas pelo Direito 
ou qualquer outra instância. Possibilitando, dessa maneira, a ascensão de uma 
nova masculinidade e, por conseguinte, a diminuição da violência de gênero e das 
consequências negativas que atingem à todas as vítimas do discurso tradicional.
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Propostas arquitetônicas  
sob a ótica da identidade de gênero

Giselly Rodrigues de Jesus Almeida 1

Maria Leticia De Almeida Rosa Vilete 2

Apesar das amplas discussões e ênfase na relevância de revisões legislativas com a 
inclusão de instrumentos que contemplem as questões de identidade de gênero, as 
soluções apresentam-se ainda embrionárias. Dessa forma, o presente estudo visa 
identificar sobre quais aspectos a discussão da produção dos espaços arquitetônicos 
é abordada do contexto de gênero. Por uma revisão bibliográfica, pelo Portal CAPES/
MEC, empreendeu-se uma busca por publicações de arquitetura considerando a 
proposição dos espaços sobre a ótica da identidade de gênero. Foram eleitos os 
descritores gênero AND heteronorma* AND arquit*, como filtros as publicações da 
última década, artigos, idioma português, revisados por pares, resultando em 21 
publicações e destas, selecionados para o estudo apenas aqueles com enfoques 
edilícios, desconsiderando a priori outras abordagens. Os espaços citados 
mais recorrentes foram aqueles de uso coletivo com a existência de instalações 
sanitárias e vestiários. Em espaços laborais são notórias a associação funcional 
exclusiva a um único gênero como cozinhas, lavanderias, áreas industriais, oficinas, 
entre outros, e apresentam instalações complementares apenas associadas a este. 
A identificação dos espaços por meio de placas, emprego de cores e representação 
imagética também perpassa pelas assimilações de gênero, condição ratificada 
pelo uso de cores, assim como pictogramas que referenciam vestimentas. Neste 
contexto, há como exceção as placas indicativas de acessibilidade que figuram 
ilustrando o tipo de deficiência dos sujeitos, sem diferenciação por gênero, sendo 
utilizadas associadas às primeiras. Há ainda diversos outros aspectos dos espaços 
projetados que fazem associações discriminatórias quanto às restrições de uso e 
acesso associadas à identidade de gênero, daí a necessidade de novas propostas 
que visem à reconfiguração destes de modo qualitativo e em consonância com 
a isonomia dos usuários. É importante que a arquitetura se afixe a proposições 
coerentes as atividades e identidade dos usuários, respeitando suas singularidades, 
apresentando soluções capazes de mediar heterogeneidades culturais, aspectos 
funcionais ou multifuncionais e, por fim, a diversidade de gêneros, sempre em 
concordância com normativas de segurança, higiene e salubridade a fim de que se 
promova a sustentabilidade e amplie a vida útil das edificações.
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Relação da violência sexual  
contra mulheres e casos de AIDS

Izabela da Costa1

Leticia Lima Morais Carvalho2

Waneska Alexandra Alves3

A discussão de gênero contribui na contestação dos padrões de sexualidade, nas críticas 
ao determinismo biológico e a supremacia masculina, que criaram uma imagem da mulher 
como sexualmente inferior e marcada pelo conformismo, auxiliando na percepção desse 
potencial gerador de violência sexual e risco de IST (Infecção Sexualmente Transmissível) 
ao dificultar o uso de preservativos. O modelo de gênero confere maior poder aos 
homens, contribuindo para o maior índice de violência contra as mulheres, pois sofrer 
intimidação e violência pelo sexo masculino é considerado “normal”. Dessa maneira 
o objetivo do presente trabalho é relacionar, através de estudo descritivo a ocorrência 
de violência sexual em mulheres e casos de AIDS (Vírus da Imunodeficiência Humana) 
na macrorregião de saúde do estado de Minas. Fora utilizados dados secundários de 
domínio público do DATASUS (Departamento de Informática do SUS). A maior incidência 
de casos de violência sexual se encontra na faixa etária de 1 a 14 anos, já a AIDS, possui 
valores maior em mulheres a partir dos 25 anos. Podemos notar a discrepância na idade 
de prevalência desses agravos, provavelmente devido uma particularidade desse vírus, 
que é o longo período de incubação. No Brasil, existem dados apenas para a doença 
em atividade, apesar de haver possibilidade de transmissão mesmo com o vírus latente. 
Tanto a AIDS, quanto a violência sexual, possuem subnotificação importante, entre 
outros fatores, pela falta de informação disseminada à população. A partir de uma 
análise temporal, percebe-se o aumento significativo dos casos violência sexual e a 
constância das notificações de AIDS, que pode ser explicada pela existência de medidas 
profiláticas e métodos de contracepção que impedem o contágio de HIV. Entretanto a 
violência sexual contra mulher se trata de um problema social ainda com baixo arsenal 
para a modificação do quadro como um todo. O estudo possui limitações, dentre eles 
é possível destacar o trabalho com dados secundários retirados dos sistemas de 
informação em saúde, que distanciam o objeto de pesquisa, esse banco de dados, não 
nominal, apresenta problemática por não poder relacionar se a violência sexual e a AIDS 
ocorrem simultaneamente na mesma mulher, dessa forma os dados não apresentaram 
relação clara entre os fatores analisados. Dessa forma, é impreterível a necessidade de 
ampliação dos estudos transversais que realizem o linkage de dados nominais utilizando 
a relação entre a violência sexual e as ISTs.
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A constituição dos direitos das mulheres  
a partir das contribuições de Bertha Lutz

Otávio Lopes de Souza 1

A História, ao se submeter à análise do presente pelo passado e do passado pelo 
presente (BLOCH, 2001), sob continuidades e rupturas, tende a ser reinterpretada. 
Como a percepção de passado comporta modificações de curta, média e longa 
duração, essas “revisões históricas” devem possuir compromissos dogmático-
científicos (CAPELATO, 2016), assim como potencializar a compreensão e o 
reconhecimento de uma orientação historiográfica factual, complexa e contingente, 
em vez de adepta a discursos e singularidades absolutos (CATTONI DE OLIVEIRA, 
ALVES, 2011). Nas décadas de 1970 e 1980, o contexto da historiografia 
internacional – acredita-se que pela influência da história política, cultural e social 
de outros países, em especial da França (GOMES, 2008) –, associado ao interesse 
de historiadores em “novos temas, novos objetos e novas fontes” depois do período 
da redemocratização, provocou uma crise de paradigmas nas Ciências Sociais 
brasileiras (CAPELATO, 2016). Com base nisso, esta pesquisa busca compreender 
as interpretações que consideraram ou desconsideraram a constituição dos direitos 
das mulheres a partir das contribuições (e não apenas) da Bertha Lutz, observando 
que movimento feminista não se restringia a ela e/ou à Federação Brasileira para 
o Progresso Feminino (FBPF). Assim, sem ignorar que não se trata de uma história 
de poucas mulheres a realizar grandes feitos (FRACCARO, 2018), acredita-se ser 
possível recapitular esse processo escovando a história a contrapelo (BENJAMIN, 
1987) e, com isso, conferindo-lhe o direito ao passado (PAOLI, 1992). Isso porque 
pretende-se não reproduzir uma narrativa histórica que desmereça as suas lutas 
políticas voltadas para as conquistas de direitos. Em suma, considera-se importante 
não perpetuar o tradicional apego excessivo pela história oficial por meio do estudo 
de processos sociais visíveis, como a aproximação da organização que aquela 
liderava com sindicatos como o Sindicato de Tipógrafos e Taquígrafos, e até 
invisíveis, como relações pensadas com recorte de sexos (HIRATA, 2011). 
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Saúde do Trabalhador: os riscos 
psicossociais das doenças ocupacionais

Cláudia Wolff Guimarães Metzker1 
Karla Christine Ribeiro Silva2

O presente trabalho tem por objetivo analisar os fatores determinantes do 
adoecimento advindo do processo de trabalho e seus agravos, especialmente 
relativo à saúde mental, entender a efetividade das normas voltadas para a área 
da saúde. Busca-se não exaurir o tema sobre o direito à saúde do trabalhador, mas, 
promover debates que levam a ampliação sobre o conhecimento do assunto, em 
prol do bem comum, o que acarreta um enriquecimento pessoal e social devido 
à falta de conhecimento da maioria da população sobre um tema tão relevante. 
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica doutrinária e legal, voltadas 
para as consequências decorrentes da atividade laboral, flexibilização do trabalho, 
judicialização da saúde que cresce hodiernamente devido à falta de investimento, 
gestão e planejamento do Estado em pesquisas científicas, tecnológicas e 
preventivas. A omissão estatal é responsável pelas fragilidades no sistema de 
saúde, mas a harmonia dos três poderes confere ao Poder Judiciário, o dever de 
garantidor dos direitos fundamentais lesados constitucionalmente através da 
judicialização da saúde. A Constituição da Organização Mundial da Saúde de 1946, 
conceitua saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 
não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. As doenças tidas 
como ocupacionais são diversas, contudo, para que assim sejam consideradas 
devem possuir um vínculo e nexo causal na relação de trabalho, uma vez que, é da 
atividade laboral praticada que advém o mau físico ou psicopatológico. A Síndrome 
de Bur nout é uma doença ocupacional incapacitante que pode ser comparada ao 
acidente de trabalho, descrita no Decreto 3048/99, no grupo V, classificada como 
CID10 (Z73.0). Profissionais de diversas áreas como segurança pública, saúde 
e educação, são os mais acometidos por essa doença, devido o envolvimento 
interpessoal direto e intenso, como a dupla jornada de trabalho. Conclui-se que 
é através das precárias condições de trabalho que o indivíduo pode adoecer. As 
políticas públicas referentes à saúde mental e do trabalhador necessitam de revisão, 
afim de acompanhar a constante evolução da sociedade, conferindo assim uma 
maior efetividade ao direito tutelado.
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Homofobia na relação de emprego

Tamyres Ribeiro Santana1

A livre expressão da orientação sexual é fundamental para o pleno exercício da 
personalidade do ser, e o trabalho, por sua vez, é tido como garantia fundamental ao 
exercício da dignidade da pessoa humana. Para alcançar o pleno exercício de tais 
direitos – da personalidade e da dignidade da pessoa humana – é necessário que 
no âmbito da relação de emprego cada indivíduo tenha respeitada a sua orientação 
sexual. O presente estudo analisa a proteção Constitucional conferida ao trabalho, 
bem como sua interseção com a proteção à livre orientação sexual, ambas em 
consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, apresenta a 
fundamentação jurídica para a possibilidade de indenização por danos morais em 
razão de discriminação por orientação sexual na relação de emprego. Objetiva-se 
com esse estudo demonstrar que as ofensas de cunho homofóbico proferidas no 
âmbito das relações de emprego são passíveis de indenização por danos morais no 
ordenamento jurídico brasileiro, como forma de garantir o direito à personalidade 
consubstanciando na dignidade da pessoa humana. Metodologicamente, trata-se 
de pesquisa bibliográfica feita por meio de análise transdisciplinar, pelo estudo 
de doutrina, jurisprudência e artigo científico publicado em meio eletrônico nas 
matérias de Direito Constitucional, Direito do Trabalho e Direito Homoafetivo. Os 
descritores utilizados na busca foram associados em pares: homofobia e danos 
morais, homofobia e relação de emprego, homofobia e direitos da personalidade. 
Os artigos selecionados foram nacionais e internacionais publicados nos idiomas 
português e inglês. Os textos foram analisados segundo aspectos como: ano da 
publicação, autor, contexto (nacional ou internacional), área/disciplina e conteúdo 
(homofobia, relação de emprego e direitos da personalidade). Conclui-se que um 
ambiente de trabalho livre de discriminações e violências decorre de um direito 
constitucionalmente previsto, devendo o empregador, o Estado e a sociedade civil 
como um todo zelar para a sua proteção e efetividade. Dessa forma, tem-se que 
quando dentro de uma relação de emprego é cometida conduta homofóbica, esta 
é tida como inconstitucional, e, sobretudo em respeito aos princípios da dignidade 
da pessoa humana, da igualdade e da não discriminação, o cometimento de tal 
violência é ensejador de indenização por danos morais em razão da violação de 
direitos fundamentais da vítima.
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Mulheres Negras e Lésbicas na Sociedade 
Brasileira: uma perspectiva interseccional

Paloma Camargos de Quadros1

Rafaela Aguiar Salviano de Faria2

Carla Akotirene define o termo interseccionalidade como uma ferramenta metodológica 
elaborada pelas feministas negras e usada para pensar a inseparabilidade estrutural 
do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado, sendo “Mulheres, raça e classe” da 
Ângela Davis um dos livros mais importantes para a compreensão desse conceito. 
Ela critica a falta de entendimento da realidade e das demandas da mulher que 
sofre discriminação de gênero e raça pelos movimentos feministas liderados por 
mulheres brancas. Isso porque houve a universalização da categoria mulher de 
acordo com a realidade da mulher branca, ignorando que há diferentes formas de se 
experimentar ser mulher na sociedade a depender de suas características. A partir 
dessa concepção analisamos a condição da mulher negra e lésbica na sociedade 
brasileira, sob a ótica da interseccionalidade e da historicidade com o objetivo de 
fazer uma análise que compreenda os múltiplos sistemas que oprimem essa mulher, 
visto que o entrecruzamento de opressões a torna um grupo vulnerável no país. 
Nesse sentido, desenvolvemos como a análise isolada de questões como o racismo, 
a desigualdade de gênero e a homofobia resulta na falta de uma legislação protetiva 
que não permite evidenciar a real condição discriminatória dessa população. Assim 
sendo, há a invisibilização dessas mulheres interseccionais, o que provoca falhas no 
assistencialismo desse grupo, causando, dessa maneira, a infringência de direitos 
fundamentais devido à ausência de dados concretos acerca desse segmento da 
população. Por esse motivo, é imprescindível que as identidades sociais da mulher 
negra e lésbica sejam consideradas integralmente na coleta de dados e na formulação 
de políticas públicas, pois a omissão do Estado nesse quadro reafirma que os 
privilégios que certos indivíduos possuem, produzem a subalternidade de outros, 
nesse caso, da população negra-lésbica. Essa negligência somada a formação de 
estereótipos que recusam as características da mulher negra têm impacto na sua 
construção identitária e na sua saúde psicológica. Desse modo, elucidamos como 
essa sobreposição de identidades sociais operam conjuntamente e destacamos 
a emergência do pensamento feminista negro, visto que sua construção parte das 
necessidades dessas mulheres, evidenciando a pluralidade de existências a partir da 
discussão da realidade desse grupo que foi por tanto tempo invisibilizado.

Palavras chave: Interseccionalidade, Lesbofobia, Mulheres negras, Racismo
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Estupro Corretivo:  
uma violência de gênero e sexualidade

Daniella Lopes Laignier1

Rayani Sara Teixeira Guimarães2

Com o entendimento de gênero e a sua evolução histórica, pode-se analisar 
comportamentos pré-definidos como adequado ou não à determinado gênero. Ao 
analisar o estupro corretivo devemos discutir sobre violência sexual. No prisma da 
“cultura do estupro”, destacamos a necessidade de quebrar paradigmas sociais 
culturalmente estabelecidos envolvendo a objetificação da mulher e a violência 
a elas direcionada. O objetivo foi demonstrar, através de análises sociológicas e 
jurídicas, a importância das questões de gênero no direito penal, com foco no estupro 
corretivo. Pela necessidade de discutir o tema no meio jurídico, uma inovação 
legislativa, para se construir um arcabouço cientifico-jurídico. A metodologia foi 
teórico-dogmática, realizada por análises de artigos científicos sobre gênero, direito 
penal e legislação pátria e internacional. O significado de gênero já foi utilizado para 
neutralizar a participação das mulheres na história. Também é entendido como 
alteridade, ou seja, ao estudar mulheres também está se estudando sobre homens, 
pois gênero seria a intercomunicação entre as duas performances. Desde cedo é 
incutido no homem que deve ser violento e ativo, pois a formação da masculinidade 
é construída, social e psicologicamente, pela agressividade. Já a feminilidade se 
baseia no corpo, sendo até mesmo transformado em um objeto de satisfação do 
desejo masculino, ainda através da violência. O estupro torna-se consequência e 
resposta das formas impostas de vivência aos indivíduos, no momento que obrigam 
as mulheres se portarem dessa forma e ao homem de outro jeito, pelo seu valor 
como sujeito na dinâmica social. As mulheres, entendidas como objetos dispostos 
ao prazer masculino, tornam-se alvo de violação de seus corpos. O estupro corretivo 
não é cometido para satisfazer lascívia de outrem, como o tipo penal do estupro 
simples, vai além disso, a motivação surge na finalidade de “corrigir” a orientação 
sexual da vítima. Seu bem jurídico tutelado é a liberdade sexual, e busca garantir a 
dignidade sexual de todos os indivíduos. Logo, incide outro direito constitucional: 
a dignidade da pessoa humana. Pois há violação da dignidade sexual da vítima, 
configurada como extensão da dignidade da pessoa humana.

Palavras-Chave: Estupro Corretivo; Gênero; Violência.
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Sífilis Gestacional: situação epidemiológica 
do município de governador valadares  

no período de 2008 a 2018 

Ronaldo Pereira Pavione 1

André Gustavo Pinto de Souza 2

Este trabalho possui como objetivo apresentar o panorama epidemiológico da 
Sífilis Gestacional no município de Governador Valadares entre 2008 e 2018. A 
metodologia utilizada é fundamentada na análise de dados disponibilizados no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A sífilis é uma doença 
infectocontagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum, transmitida através 
de relações sexuais desprotegidas ou durante a gestação, passando da mãe para 
o feto (transmissão vertical), evento que pode ser evitado com a realização de um 
pré-natal adequado. Dados do Ministério da Saúde, mostram que a sífilis congênita 
é responsável por mais de 300.000 mortes fetais e neonatais anualmente no mundo. 
Na última década foi observado um aumento nos números de sífilis congênita e em 
gestantes no país, isso pode ser atribuído em parte pelo aprimoramento do sistema 
de vigilância mas principalmente ao aumento do uso de anticoncepcional feminino 
e a desvalorização do preservativo masculino e feminino. Considerando o período 
de 2008 até 2018, foram notificados 247.583 casos de sífilis gestacional no Brasil. 
A realidade do estado de Minas Gerais acompanha essa tendência nacional de 
aumento do número de casos, no qual 15.711 notificações foram feitas no mesmo 
período em estudo. Já no Município de Governador Valadares, os dados entram 
em consonância com o padrão de aumento supracitado, tendo como destaque os 
637 casos notificados para o mesmo intervalo de tempo em questão. O perfil das 
gestantes que mais foram acometidas pela doença, em Governador Valadares, foi 
predominante na faixa etária de 20 até 29 anos, mulheres de cor parda, possuindo 
escolaridade de 5a até a 8a série incompleta. A idade gestacional com maior 
número de diagnósticos foi o terceiro trimestre de gravidez. E por fim, o ano de 
2015 liderou em número de casos confirmados, contando com 114 notificações. 
Concluindo, a sífilis gestacional é uma doença de notificação compulsória, e 
tem seu rastreio feito durante o período de pré-natal. Mesmo com esse aparato 
de combate à doença ainda se pode pensar em um problema local, regional e 
nacional de subnotificação, hipótese esta que ganha força quando se observa o 
estudo de Baggio, identificando que quase 70% das gestantes na rede pública 
não possuíam sete ou mais consultas de pré-natal, e apenas 49% tinham feito os 
testes rápidos para sífilis durante o pré-natal, evidenciando que o panorama local 
provavelmente é mais alarmante do que se imagina. É imprescindível salientar 
a importância do controle da sífilis em gestantes, como forma de prevenção da 
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sífilis congênita e suas implicações clínicas (aborto, malformações fetais, entre 
outras complicações), socioeconômicas e culturais.
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Transexualidade no Brasil:  
as dificuldades de uma vida não vivida

Ana Luiza Junqueira Alves 1

Partindo da ideia de que uma pessoa trans, por ter nascido no gênero diferente do 
qual se identifica, poderá precisar ao longo  da vida, de procedimentos de saúde, 
e que o SUS é a maneira concreta de efetivação desse direito fundamental no 
Brasil, é preciso entender  qual o papel do Estado na vida dos transexuais, bem 
como o da sociedade e da família nesse percurso. Assim, o objetivo é  mostrar 
de forma clara as dificuldades enfrentadas pela população transexual, através de 
dados, no que tange ao atendimento de suas necessidades pelo Sistema Único de 
Saúde, bem como as expectativas de vida, projeções etc. A metodologia utilizada 
se deu por meio de revisões bibliográficas e análise de dados específicos dessa 
parcela populacional no Brasil. Os resultados desse estudo permitem entender que, 
o Ministério da Saúde, em uma cartilha de 2015, coloca que o SUS “trabalha as e os 
transexuais (mastectomia e histerectomia para homens trans), no que diz respeito 
ao tratamento psicológico e endocrinológico. Mas o tempo que os hospitais e os 
ambulatórios levam para serem habilitados,[...] faz com que muitas pessoas trans 
[...] desenvolvam  uma ansiedade e uma angústia que se reflete na fase adulta. 
É possível que, no fim de todo esse processo de reestruturação dos hospitais e 
dos ambulatórios, muitos desistam da cirurgia por causa de um longo processo 
depressivo e exaustivo ocasionado pela espera.”. Outro problema grave percebido 
foi a discriminação com a população trans. O próprio Ministério Público,  em 2015, 
coloca que “cerca de 90% das adolescentes trans migram para a prostituição nas 
ruas devido aos abusos psicológicos e, muitas vezes, físicos sofridos nas escolas, 
que as afastam também do ambiente escolar. Em virtude da falta de apoio familiar 
e da ausência daqueles que se diziam amigos, muitas acabam nas mãos das 
cafetinas para se proteger da violência nas ruas.” Nesse aspecto, viu-se também 
que a expectativa de vida de travestis e transexuais no Brasil é, em média, 35 anos 
enquanto a população geral em 2013 é de 74,9 anos. E que “as maiores causas para 
esse grande índice de mortalidade são: violência transfóbica, infecção por HIV/AIDS 
e intervenções médicas clandestinas²”.
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O uso de ducha retal e a  
sucesptibilidade de infecção por ISTs

Webert Luiz Oliveira Silva Arão1

Este trabalho pretende compreender como a ducha retal pode afetar a microbiota local 
e dessa forma entender como o sexo anal receptivo deixa o indivíduo mais susceptível 
a ser infectado por ISTs. Demonstrar benefícios ou malefícios do uso de ducha retal 
na higiene anal. Foi utilizado revisão literária usando a base de dados PubMed e Scielo 
a fim de identificar artigos em consonância com o tema proposto, dos últimos 5 anos, 
com texto completo gratuito. Os descritivos chave incluíram “ducha retal”, “enemas 
retais”, “ducha retal e sexo anal”, “enemas retais e sexo anal”. Sabe-se que o reto é 
utilizado na relação sexual anal, e que por vezes esse pode apresentar matéria fecal, 
o que durante a relação anal é considerado indesejável. Na comunidade Lésbica, Gay, 
Bissexual e Transsexual (LGBT)  a limpeza retal é conhecida como “chuca”, nesse 
sentido, em uma rápida busca no youtube, com o descritivo “Como fazer a chuca”, 
podemos encontrar vários vídeos explicando sobre  e alguns com mais de meio 
milhão de visualizações até o momento dessa pesquisa. Uma pesquisa realizada 
em 16 cidades dos EUA com quase 5.000 homens que fazem sexo com homens 
(HSH) recrutados em por meio de anúncios em banner de dois dos maiores sites 
gays do país, demonstraram que 88% dos entrevistados que praticavam a “chuca”, ou 
seja, a limpeza retal. As duchas retal são comercializadas e algumas são vendidas 
como “enema” ou “higienizador íntimo”, algumas contém um conteúdo específico 
como glicerina, fosfato de sódio, óleo mineral e outras oferecem apenas o refil para 
o indivíduo preencher com o líquido desejado e fazer o uso. O sexo anal tem um 
potencial de ocasionar lesões mecânicas maior se comparado com o vaginal, nesse 
sentido, o uso de ducha retal pode lesar o tecido epitelial do reto, todavia, estudos 
realizados por ACHTERBERGH, indicam que o uso de ducha retal não está associado a 
infecção pelas ISTs clamídia e gonorreia apesar de no mesmo estudo demonstrar que 
HSH apresentam altos valores de prevalência para as ISTs. KELLEY  demonstrou que 
indivíduos após o coito anal que são HIV negativos, produzem uma maior quantidade 
de citocinas  bem como INFγ, TNFα e IL-17, ademais observou-se também a maior 
expressão de CD38 em células T CD4 + para áqueles que fazem o uso da ducha retal. 
Pode-se observar que apesar da ducha retal lesar o tecido epitelial do reto, não existe 
uma relação do seu uso com uma maior susceptibilidade a infecção por ISTs, apesar 
de HSH serem prevalentes para ISTs, o que pode estar relacionado com outros fatores 
que não ao uso da ducha retal.
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